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1. Úvod 

           Dnešní společnost se za posledních 20 let kardinálně změnila. Po pádu komunistického 

bloku nastaly rozsáhlé změny nejen v politické oblasti a lidském smýšlení, které muselo být 

kompletně transformováno do nově vzniklého demokratického režimu, ale také razantní  

změny z pohledu řízení podniků a obchodu jako takového. Tou největší změnou byl 

samozřejmě přechod centrálně plánované ekonomiky na ekonomiku tržní. Tržní ekonomika se 

vyznačuje především důrazem na trh, zákazníky a jednotlivé společnosti, které byly a stále 

jsou ovlivňovány pozitivně, či negativně globalizací a narůstajícím konkurenčním bojem, 

který je daleko agresivnější než v letech minulých. Tyto výrazné změny byly pociťovány 

především společnostmi, které pocházely z bývalého východního bloku nebo byly založeny v 

porevolučním období. Byly to právě ony, které byly nuceny takzvaně naskočit do rozjetého 

vlaku a držet krok s konkurencí a bojovat o přežití a dosažení stability. Další významnou 

událostí byla a stále i je světová finanční krize, která se začala projevovat již v roce 2008 a 

drtivě poznamenává vývoj organizací po celém světě.  

 

           Základem cesty k úspěchu současných podniků v této nejisté době musí být především 

vize a základní myšlenka podniku, která určí společnosti směr, kterým se má do budoucna 

udávat. Klíčem by mělo být know-how a umění jej úspěšně aplikovat na trh, ale není to 

všechno. Podnik musí předvídat a eliminovat. Právě schopnost vizionářství a intuice 

k identifikaci příležitostí a eliminace případných hrozeb je v dnešní ekonomice naprosto 

klíčová. Je potřeba, aby byla organizace stále na krok dopředu před konkurencí a aby se od ní 

odlišovala. Podnik musí být především flexibilní, inovativní a musí se orientovat na potřeby 

konečného spotřebitele, tedy zákazníka. Flexibilita by měla spočívat především v bleskové a 

správné reakci na vnější změny ovlivňující podnik. Bakalářská práce tedy bude zaměřena 

především na identifikaci hrozeb a příležitostí podniku nacházející se v oděvním průmyslu, 

díky kterým bude společnost schopna lépe předvídat, reagovat na změny trhu a stát se 

konkurenceschopnější.  
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2. Vymezení strategické analýzy a základních pojmů 

2.1. Strategické řízení 

           Strategická analýza je nezbytnou součástí strategického řízení, což můžeme formulovat 

jako soubor rozhodnutí a činností, které vedou k vytváření a uskutečňování plánů nezbytných 

k dosažení stanovených cílů společnosti, které by měly zajistit celkovou prosperitu, 

konkurenceschopnost a efektivitu podnikových procesů. Strategické řízení by mělo obsahovat  

devět kritických úkolů, mezi hlavní patří tyto: 

 

 Formulovat poslání firmy, včetně filozofie podniku 

 Rozvíjet firemní profil v rámci možností a vnitřních podmínek firmy 

 Prověřovat externí prostředí firmy včetně základních faktorů a konkurence 

 Identifikovat příležitosti firmy s ohledem na poslání firmy 

 Vypracovat dlouhodobé cíle a rozsáhlé strategie, na základě těchto cílů následně 

zpracovat roční cíle.  (Pearce, Robinson, 2003) 

 

           Strategické řízení je tedy uskutečňováno prostřednictvím realizací jednotlivých 

strategií určených manažerem. Je kupříkladu zcela nezbytné pro oblast vojenství, kde 

základem bývá určit cíl, což je z pravidla vítězství a následně všechny možné cesty k němu 

vedoucí. Proto právě zde dosahuje největšího uplatnění a vojenskou sféru si bez něj neumíme 

představit. Strategické řízení je také základem pro fungování podniku a pro synchronizaci  

všech pracovníků v něm. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

           Miloslav Synek definuje strategické řízení jako „proces, ve kterém vrcholoví manažeři 

formulují a zavádějí strategie směřující k dosažení stanovených cílů, k souladu mezi vnitřními 

zdroji podniku a vnějším prostředním a k zajištění celkové prosperity a úspěšnosti podniku“ 

(Lhotský, 2010) 

 

           Prostřednictvím strategického řízení integrujeme podnik v jeden celek, který soustředí 

veškeré své síly za účelem dosažení úspěchu podniku, které jsou v souladu s vnitřními zdroji 

a vnějším okolím podniku. Základními rysy tohoto řízení strategie by měla být především 

kreativita, vynalézavost a aktivní reakce. Proces strategického řízení je obvykle tvořen z  

několika fází. První je provedení strategické analýzy, následná formulace strategie,  

implementace a kontrola strategie. (Synek, 2002) 
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           Strategické řízení využívá pro stanovení té správné strategie samozřejmě různé 

přístupy, které se odvíjejí od:  

 

 Poslání podniku: nám odhaluje základní funkci podniku a smysl jeho fungování. 

 Vize podniku: má z pravidla dlouhodobý charakter a udává představu o budoucnosti 

podniku. 

 Strategické cíle: stanovují očekáváné budoucí výsledky podniku. Jsou formulovány na 

základě poslání a vize podniku. Těchto cílů se podnik snaží dosáhnout prostřednictvím 

své existence a správné činnosti. 

 Strategie: stanovuje cesty k dosažení naplnění poslání, vize a především strategických 

cílů. (Mallya, 2006) 

 

2.2.  Strategie 

             Slovo strategie pochází z řeckého „stratégem“, což bychom mohli formulovat jako 

překvapující vynalézavost, trik, past či lest.  A přesně taková by měla strategie být, vychytralá 

a vždy o krok napřed před konkurenty. Strategie by měla být jakýmsi souborem celkového 

chování podniku, představovat postupné záměry, kterými bude dosaženo rozvoje podniku. 

(Synek, 2002)  

 

           Strategie a její řízení se v dnešní době přenesla do veškeré ekonomické činnosti. 

Vrcholoví manažeři ji určují na základě důkladného prozkoumání všech existujících 

příležitostí na trhu a jejich využití tak, aby dané organizaci přinesly plus. Kromě jiného je 

strategie také nezbytná pro přežití podniku. Měla by organizaci předem připravit na veškerá 

možná rizika, která mohou v budoucnu vzniknout, proto by měla zkoumat vývojové trendy 

jak ve společenském životě, tak v ekonomice, či třeba politice. Je to tedy neustále-se 

vyvíjející proces vedoucí k dosažení strategických cílů podniku. Základní cíle které si 

podniky zpravidla určují mohou být ekonomické či sociální. Mezi ekonomické cíle můžeme 

zahrnout například maximalizaci tržeb společnosti, maximalizaci zisku, dosažení lepší 

návratnosti a zvýšení tržní hodnoty. Mezi sociální cíle stanovené společností patří kupříkladu 

budování image, sponzoring apod. (Johnson, Scholes, 2008) 
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           Jelikož je strategie brána zejména z dlouhodobého hlediska, je třeba brát v potaz, že je 

ovlivňována nejrůznějšími faktory, které na ni působí. Proto, abychom dokázali formulovat 

samotnou strategii podniku, která povede k úspěchu a konkurenční výhodě, musíme provést 

strategickou analýzu. Formulovat strategii je velice složité a vyžaduje to především 

systematický přístup díky kterému musíme určit a následně rozebrat hlavní vnější faktory, 

které na podnik působí a ovlivňují ho. Strategická analýza nám pomáhá určit takovou 

strategii, která bude předem předvídat veškeré možné situace a rizika, které mohou během 

životnosti podniku nastat, proto musí být především management podniku velice předvídavý. 

Pouhé analyzování nestačí, manažer se neobejde bez jisté dávky správné intuice a především 

zkušeností. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

           Strategická analýza vnějšího prostředí spolu s analýzou vnitřního prostředí tvoří základ 

pro tzv. SWOT analýzu a formulování základních strategií pro daný podnik do budoucna. 

Analýza vnějšího prostředí se zaměřuje zvláště na odhalení vývojových trendů. Obecně 

můžeme hovořit o těchto trendech, které nám podnik ovlivňují: ekonomické faktory, politická 

situace, vývoj technologie a nové výrobky, změny životního stylu a priorit, globální změny 

životního prostředí, vyčerpání přírodních zdrojů a vliv odborů. (Lhotský, 2010) 

 

           Proč by vůbec měla firma analyzovat své okolí? Důvodů je hned několik, firma by 

měla vědět jaké je prostředí ve kterém se nachází a především jaké je samotné postavení této 

firmy v daném prostředí. Když známe okolí  ve kterém se nacházíme, je pro firmu daleko 

snazší přežít a začít si budovat postavení na trhu, také můžeme daleko pružněji reagovat na 

případné změny v prostředí. Díky analýze můžeme zjistit sílu a možnosti podniku, které 

můžeme následně efektivně využít v boji proti konkurenci a být tak o krok napřed. No a 

konečně, na základě analýzy můžeme určit naši celkovou strategii a vizi, kam se bude podnik 

ubírat v budoucnu. (Mallya, 2006) 

 

           Je třeba podotknout, že strategická analýza v malých podnicích, se bude odlišovat od 

velkých společností. Malé podniky zcela jistě nemají samostatné výzkumné oddělení, které by 

se zabývalo pouze touto externí analýzou a průzkumem trhu. V takto drobných podnicích 

hraje klíčovou roli především manažer podniku, který je často i vlastníkem firmy, takže 

veškerá stěžejní rozhodnutí jsou právě na něm. Smutným faktem je, že v dnešní době právě 

malé a střední podniky nevěnují analýze a průzkumu téměř žádný čas, což může být z 

hlediska jejich budoucího vývoje smrtelné. (Synek 2002) 
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           Strategie určitě nemá být jednotná pro všechny podniky, je to především volba. Volba 

rozhodnout jakou hodnotu bude podnik poskytovat a komu ji bude poskytovat. Problémem 

ovšem je, že podniky všeobecně neradi rozhodují mezi několika možnostmi, mají totiž 

utkvělé, že rozhodování představuje určitou hrozbu, či riziko. (Keřkovský, Vykypěl, 2002) 

 

Strategickou analýzu můžeme rozdělit na čtyři části 

 

 Analýza obecného okolí podniku 

 Analýza oborového okolí podniku 

 Analýza zahraničního okolí podniku 

 Analýza vnitřního okolí podniku 
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3. Popis vybraných metod 

3.1.  Strategická analýza okolí podniku 

            Analýza okolí podniku identifikuje a následně rozebírá faktory okolí podniku, které 

mohou ovlivňovat jeho strategickou pozici a vytvářet potencionální příležitosti, či hrozby.  

Když provádíme analýzu okolí, je samozřejmě nezbytné si okolí vymezit a následně pátrat po 

klíčových faktorech, které identifikujeme jako stěžejní. Mezi nimi je nezbytné nalézat vazby a 

souvislosti. Faktory, které na podnik působí mají samozřejmě rozdílný rozsah, váhu i 

důležitost. Některé faktory jsou pro podnik stěžejní a jejich přehlížení může vést někdy i k 

samotnému bankrotu podniku. Mezi všemi faktory platí vždy vzájemné souvislosti, které by 

měl podnik také pečlivě sledovat. Jestliže se zaměříme na vnější okolí podniku, tak zde 

najdeme například finanční instituce, zákazníky, dodavatelé, konkurenci, legislativu, či státní 

orgány. Právě okolí tvoří příležitosti a podmínky pro jednání a rozhodování podniku. Může 

zajistit jednak atraktivní příležitosti, ale na druhé straně samozřejmě i překážky a hrozby, se 

kterými musí podnik bojovat. Okolí podniku nám zkrátka udává „mantinely“ působení. 

(Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

           Nicméně je pravdou, že samotný podnik  může v menší míře působit na jeho okolí, to v 

jaké míře závisí především na vzdálenosti podniku od okolí. Čím vzdálenější je podnik od 

zvoleného prvku v okolí, tím hůře může  podnik zasahovat, či ovlivňovat danou situaci. 

Obecně můžeme říci, že je pro podnik snadnější a reálnější ovlivnit kupříkladu chování 

zákazníků a dodavatelů, než změnit legislativu a vládní nařízení. Dále je stěžejní velikost 

daného podniku, obecné pravidlo samozřejmě velí: čím větší podnik je, tím větší vliv má a to 

nejen ve sféře dodavatelů a zákazníků. Velké podniky často zasahují do vládních záležitostí 

prostřednictvím lobbingu a veřejných zakázek, jelikož tvoří významnou část HDP a zajišťují 

velké procento zaměstnanosti, takže si mohou jejich požadavky a zájmy protlačovat výše. 

(Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

3.2.  Analýza obecného okolí podniku 

            Analýza obecného okolí se zabývá především faktory, které působí na makro-úrovni. 

Tyto faktory tvořící vnější prostředí lze rozdělit do tří vzájemně propojených kategorií. Tou 

první a pro nás stěžejní budou faktory vzdáleného prostředí. Druhou kategorií jsou faktory 

průmyslového prostředí a tou poslední faktory pracovního prostředí. Dohromady nám tyto 

faktory tvoří základ pro určení příležitostí a hrozeb podniku. (Pearce, Robinson, 2003) 
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            Základní metodou, která nám poslouží k analýze jednotlivých faktorů je metoda 

PEST. Tato metoda dělí okolí do čtyř základních kategorií a patří do strategického 

managementu. Z pravidla je užívána podnikem, který plánuje dlouhodobý strategický záměr, 

či plánuje realizovat větší projekt. Metoda PEST se zabývá analýzou politických, 

ekonomických, sociálně-demografických a technologických vlivů. Rozdílná schopnost 

podniků na tyto faktory reagovat je taktéž i hlavní příčinnou rozdílné úspěšnosti jednotlivých 

podniků. Musíme podotknout, že neexistuje téměř žádná reálná šance, aby byl podnik 

schopný do těchto faktorů přímo aktivně zasahovat, avšak na ně může reagovat svými 

rozhodnutími. U PEST analýzy je nejdůležitější skutečnost, že se zaměřuje na výhled do 

budoucnosti. Tento budoucí vývoj ovšem nelze predikovat pakliže neznáme dobře vývoj 

minulosti a současnosti. Odhady konkrétních trendů by měly být založeny na doložitelných 

faktech jako jsou statistické výzkumy a analýzy. (Kovář, Štrach, 2003) 

 

            Pro manažery je nezbytně nutné sledovat, jak se tyto faktory mění v závislosti na sobě. 

Například změna technologických faktorů může změnit faktory ekonomické. Při razantní 

inovaci technologie může dojít k propouštění apod. Je pravdou, že se PEST analýza může stát 

poměrně rozsáhlou, jelikož pokrývá v podstatě veškeré makroekonomické ukazatele. 

Přehnaná rozsáhlost ovšem není žádoucí, neboť analýza PEST je pouze dílčí část strategie a 

proto nemusí být detailní. Manažeři by měli usilovat především o identifikaci skutečně 

stěžejních faktorů, které na podnik působí nejvíce. (Johnson, Scholes, Whittinghton, 2008) 

 

           Mnou vypracovaná externí analýza bude aplikovaná pomocí metody PEST, která zde 

bude teoreticky vysvětlena. 

 

3.2.1. Politické a legislativní faktory 

           Můžeme říci, že od vládního sektoru se odvíjí celková politická atmosféra, která 

výrazně pozitivně, či negativně dopadá na ekonomický sektor, čili i na jednotlivé podniky. 

Právě ona politická atmosféra a stabilita ovlivňuje rozhodování potencionálních investorů a 

celkové fungování ekonomiky. Základem je fakt, že stát ovlivňuje ekonomiku především 

legislativními nařízeními. Stát je také producentem veřejných statků, zaměstnavatelem a 

definuje hospodářskou politiku, kterou ovlivňuje pomocí daňového zatížení, privatizace, či 

deregulace a podporou malého a středního podnikání.  (Lhotský, 2010) 
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           Politická omezení se týkají každého podniku a to například v podobě daňových 

zákonů, protimonopolních zákonů, regulace exportu a importu, zákonů o ochraně životního 

prostředí, potřebné certifikace a mnoho dalších regulací na ochranu spotřebitelů apod. Na 

podnik také výrazně působí celková stabilita vlády a politického prostředí země. 

Mezinárodním podnikům může výrazně pomoct podpora zahraničního obchodu, která je také 

ovlivňována státem.  (Mallya, 2006) 

Analyzované faktory podstatné pro společnost 

 Aktuální politická situace 

 Daňové faktory 

 Finanční krize 

 

3.2.2. Ekonomické faktory 

            Ekonomické faktory ovlivňují činnost podniku naprosto zásadním způsobem, můžeme 

říci, že jsou to zpravidla právě ekonomické faktory, které mohou podniku radikálně ublížit a 

tím zajistit jeho bankrot, proto je doporučeno těmto faktorům věnovat obzvláště velkou 

pozornost. Mezi hlavní indikátory, které nejvíce působí na podnik a mají vliv na plnění 

základních cílů podniku patří míra inflace, směnný kurz, úroková míra, ekonomický růst, či 

pokles. Ekonomický růst vede samozřejmě ke zvýšení spotřeby a tím k řadě příležitostí a 

naopak. Oproti tomu úroková míra působí na celkovou výnosnost podniku a ovlivňuje 

skladbu finančních prostředků používaných podnikem, neboť určuje cenu cizího kapitálů a 

tím významně ovlivňuje investiční rozvoj. Vliv míry inflace nám v podstatě charakterizuje 

stabilitu ekonomického vývoje. Směnný kurz význačně ovlivňuje konkurenceschopnost 

podniku na zahraničním trhu. Uvedené faktory se nedoporučuje separovat, jelikož mezi nimi 

existují poměrně úzké vazby a souvislosti. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

 

           U všech uvedených faktorů je nutno sledovat jejich vývoj jak v domácí ekonomice, tak 

i  v globálním měřítku. Je nutné si uvědomit, jaký dopad má proměnlivá politická situace ve 

vztahu k ekonomice. Jak moc podnik ovlivňuje míra nezaměstnanosti, minimální mzda, či 

monetární a fiskální politika státu. Podnikový manažer (stratég) musí vzít všechny tyto 

faktory v úvahu a dokonale promyslet, které z těchto faktorů jsou pro podnik klíčové a které 

by měl pečlivě sledovat.  (Lhotský, 2010) 
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Analyzované faktory podstatné pro společnost 

 Růst HDP 

 Nezaměstnanost 

 Průměrná mzda 

 Inflace 

 Maloobchodní tržby 

 

3.2.3. Sociální a demografické faktory/společenské trendy 

            Sociální a demografické faktory či společenské trendy souvisí nejčastěji se změnami 

společenského chování a trendy v tomto chování, které ovlivňují ekonomiku obecně a tím i 

jednotlivé podniky. Životní styl obyvatelstva se často odráží ve způsobu trávení volného času, 

ve stylu oblékání nebo ku příkladu v konzumaci potravin. Téměř raketově roste zájem o vyšší 

kvalitu života. Ona vyšší kvalita je dnes žádná prakticky ve všech oblastech života. S 

rostoucím počtem „zmetků“ , které jsou v dnešní době chrleny na trh roste i počet zákazníků, 

kteří si za opravdovou kvalitu či alespoň ověřený standart rádi připlatí. Jasným důkazem je 

trend zdravého životního stylu a tedy i nakupování bio potravin. Kromě kvalitních potravin 

ovšem roste i touha obyvatel po volném čase a osobním volnu. V současné době podniky více 

a více nabízejí třeba delší dobu dovolené, flexibilní pracovní dobu anebo kratší pracovní 

úvazky apod. Tento volný čas pak lidé velice rádi tráví ve špičkových sportovních a 

multifunkčních centrech. Z generace na generaci se mění životní styl a životní úroveň 

obyvatel. Najdeme jasné příklady změn ve společnosti, kterými jsou například rostoucí počet 

automobilů či techniky v domácnosti. Mezi sociální a demografické faktory, které jsou 

analyzované nejvíce patří životní styl a celková životní úroveň obyvatel, která je úzce 

propojena se zdravotním stavem a strukturou populace. Neméně důležité budou i morální 

hodnoty a postoje obyvatel k různým oblastem života. Tyto postoje bude vysokou měrou 

ovlivňovat současný politický systém a politická nálada v zemi. Podstatným faktorem bude 

zejména dostatek pracovní síly, stav vzdělání obyvatel a role mužů a žen ve společnosti. 

(Lhotský, 2010) 
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Analyzované faktory podstatné pro společnost 

 Životní styl 

 Vzdělanost zaměstnanců 

 Počty žáků ve vzdělávacích systémech 

 Internetové stránky a facebook 

 Kult tanečních a plesů 

 

3.2.4. Technologický sektor 

           Technologický vývoj, vynálezy a inovace mohou zcela zásadně ovlivňovat činnost 

podniku a dokonce i její samotnou existenci. Technologický sektor je velice složitý a nese 

sebou dosti velké riziko. Ano, v dnešní době je téměř nezbytné, aby podnik investoval do 

inovace a pokroku a tím zabránil zaostalosti. Avšak podnik nikdy neví, zda-li výstup z 

technologické investice bude ten žádaný a především poptávaný u zákazníků v takové míře, 

aby zajistil návratnost vložených prostředků a celkovou rentabilitu. Inovačnímu úspěchu 

částečně napomáhá sledovat trendy v okolí a být předvídavý. Mezi technologické faktory, 

které jsou analyzované nejvíce patří zejména rychlá změna tempa technologie v daném 

prostředí na kterou je podnik nucen reagovat, způsoby levné a přitom efektivní výroby, zda 

má zákazník určité výhody z inovací a jaká je podpora vlády v oblasti výzkumu. (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002) 

 

Analyzované faktory podstatné pro společnost 

 Technologie při výrobě obleků 

 Technologie v placení 

 

3.3. Analýza obecného okolí podniku 

            Tuto analýzu lze nazvat taky jako analýzu odvětví, ve kterém se podnik nachází a 

působí. Podnik je v rámci jeho okolí/odvětví ovlivňován třemi základními faktory, které se 

zde nachází: dodavatelé, zákazníci a konkurenti.  
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3.3.1. Sektor zákazníků  

            U tohoto sektoru si musí manažer (stratég) uvědomit několik faktů: kdo jsou zákazníci 

podniku, jaké jsou jejich potřeby a jak může podnik jejich potřeby plně a co nejlépe uspokojit. 

Nezbytné je si také uvědomit, kdo by mohl být potencionálním zákazníkem a odpovědět si 

proč jím ještě není. Najít důvod proč je zákazník u konkurence? Co mu konkurence dává 

navíc, či lépe oproti nám? A především, jak býti lepší než konkurence? V podstatě jde o 

jediné, nabídnout zákazníkovi vyšší přidanou hodnotu a tím ho přesvědčit, aby nakupoval u 

nás. Vytvářet vyšší hodnoty vyžaduje neustálé pozorování trendů, protože právě trendy vedou 

k následné změně chování spotřebitelů a při zaváhání a absenci inovací můžeme o našeho 

zákazníka přijít a takovéto následky mohou být pro podnik smrtící. Je třeba říci, že se mnoho 

podniku snaží až příliš získat nového zákazníka, namísto toho, aby si efektivně udržela ty 

stávající. Je totiž prokázáno, že udržení stávajícího zákazníka je pro podnik mnohem 

důležitější a především daleko levnější, než úporná honba za novým zákazníkem. K udržení i 

přilákání zákazníka nám dobře poslouží definovat si cílovou skupinu zákazníků. Jak ji 

správně definovat? Poslouží nám následující aspekty:  

 

 geografické faktory: jednoduché určení místa, kde se nachází podnik a místa, kde se 

nachází, či můžeme najít naše zákazníky. 

 demografické faktory: vytvářejí změny v chování některých kategorií zákazníků, patří 

zde změny v populaci, posuny věku a rozložení příjmů populace. 

 identifikace kupujícího a faktorů, které ovlivňují nakupovat: dělení na spotřebitele, 

velkoobchod, maloobchod a průmysl + instituce.  (Keřkovský, Vykypěl, 2002) 

 

3.3.2. Sektor dodavatelů 

           U každého podniku je nutné si udělat analýzu potřebných vstupů k výrobě, či prodeji 

určitého výrobku. Důležité je se především zaměřit na jejich dostupnost, náklady a 

četnost/spolehlivost dodávek. Veliký význam má v tomto sektoru intenzita konkurence 

dodavatelů. Obecně je pro podnik lepší mít v záloze více dodavatelů, neboť výběr pouze 

jednoho dodavatele může podnik dostat do úzkých. Hrozí zde výpadek dodávky, špatná 

kvalita, nevčasnost či dokonce diktování podmínek od samotného dodavatele na kterém je v 

takovémto případě podnik závislý.  
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            Jestliže máme vztahy s více dodavateli, kteří mezi sebou cítí konkurenci, určitě 

budeme moci vyjednávat o ceně a jednotliví dodavatelé se budou snažit nabídnout to nejlepší. 

V sektoru dodavatelů bychom také neměli opomenout analyzovat tyto aspekty:  

 dostupnost a náklady na materiál, či polotovary 

 dostupnost a náklady na energii 

 dostupnost a náklady na pořízení peněz 

 dostupnost a náklady na pracovní sílu. 

            Podnik by měl dodavatele samozřejmě posuzovat dle včasnosti dodávky, správného 

množství a dobré kvality. Nezbytná je také inovace dodávek ze strany dodavatele, protože 

právě inovace zvyšuje hodnotu výrobku. Jestliže podnik najde dobré a spolehlivé dodavatele, 

je velice důležité, aby s nimi posiloval přátelské vztahy, tímto posiluje tzv. vztahový kapitál 

podniku. (Lhotský, 2010) 

3.3.3. Sektor konkurentů 

            Analýza existující konkurence je pro podnik stěžejní. Uvědomění si stávající 

konkurence a jejich výhod, či jejich vlastní strategie nám pomůže vybudovat obranný 

mechanismus před tlakem této konkurence a v nejlepším případě se před konkurenci dostat, 

což by měl být hlavní cíl každého podniku. Čím vším se může konkurence odlišovat v oblasti 

stěžejních faktorů? Především cenou, kvalitou a rychlostí vyřízení objednávky. Dále je 

nezbytná maximální spokojenost zákazníka s firmou, která souvisí s úrovní kvalifikací 

zaměstnanců. A v poslední řadě samozřejmě Know-How společnosti a Goodwill. 

            Chce-li mít podnik opravdu reálnou představu o tom, jak na tom je, neměl by 

analyzovat pouze reálnou konkurenci v jeho okolí, ale i konkurenci v širším rámci, nejlépe 

srovnáním podniku se špičkou v daném oboru. Porovnávat s těmi nejlepšími jak výrobky, 

služby i postup nám umožní zjistit, které klíčové faktory zapříčinily takovou úspěšnost. 

Takovéto srovnávání s nejlepší konkurencí se nazývá benchmarking. Benchmarking je proces 

jemuž zahraniční manažeři v současnosti věnují značnou pozornost. Účelem tohoto porovnání 

se s nejlepšími podniky v oboru je zajistit konkurenceschopnost a rozvoj firmy tím, že se 

využijí osvědčené postupy. Analýza klíčových konkurentů nám umožňuje předejít překvapení 

z nové strategie či techniky našich konkurentů, identifikovat naše hlavní konkurenty, kteří pro 

nás představují hrozbu a zrychlit reakci na kroky konkurence. (Keřkovský, Vykypěl, 2002) 
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3.4.  Analýza zahraničního okolí podniku 

            V současné době se čím dál více podniků snaží podnikat i mimo naši republiku, 

zejména díky postupné liberalizaci obchodu a celkové globalizaci. Nejedná se ovšem pouze o 

giganty. Prosadit se na zahraničním trhu, zejména na území Evropské unie usilují rovněž i 

malé a střední podniky, které hledají a využívají mnoho tržních příležitostí. Jestliže se podnik 

snaží proniknout na zahraniční území, je vhodné, aby se předem seznámil s možnými riziky, 

které ho mohou potkat. Dále je nezbytné být informován o tamním legislativním systému a 

samozřejmě i o kultuře a zvycích daného státu. (Lhotský, 2010) 

            Můžeme ovšem říci, že mezinárodní okolí bývalo často podceňováno, nicméně čím 

dál více působí na podniky a proto je třeba, aby se tímto okolím organizace zabývaly více. 

Hlavní problém podniků, nebo spíše jejich managementu je neschopnost myslet globálně a 

hledat souvislosti v mezinárodních událostech. Neschopnost vytáhnout podstatná fakta. Řada 

podniků  si ani nedokázala představit, jaké následky bude mít ekonomická krize, která 

započala v Americe roku 2007 hypotéční krizí. Z této hypotéční krize se vyvinula ekonomická 

krize světového rozsahu, největší od Velké hospodářské krize ve 30. letech 20. století. Tato 

krize postihla podniky téměř ve všech sektorech bez rozdílu. Zejména malé a střední podniky 

byly často neschopni přežít a to také zejména díky naprosté absenci pomoci od bank, které 

odmítaly takovéto podniky úvěrovat a finančně vypomáhat.  

           Krize trvá dodnes a přichází v postupně zasahujících vlnách. Ekonomiky většiny zemí 

jsou v naprosté recesi, či hlubokém propadu. Ty podniky, které přežily krizi musí stále 

usilovně bojovat a neustále přicházet s novými a lepšími strategiemi jak podnik dále udržet a 

zajistit aby byl opět rentabilní. 21. století samozřejmě necharakterizuje pouze krize. V 

mezinárodní sféře se objevuje trend spolupráce jednotlivých velkých podniků jako například 

spolupráce firmy Sony, Toshiba a IMB či Googlu a American online. Tyto giganty si často 

předávají zkušenosti a tipy v oblasti výroby, či nejrůznější postupy na inovaci. Tato 

spolupráce samozřejmě umožňuje nesmírně rychlý výrobní a ekonomický posun oproti 

konkurentům. (Mallya, 2006) 

3.5. Interní analýza podniku 

            Jakmile manažer podniku vykoná analýzu obecného okolí podniku, získá potřebné 

údaje o trhu na kterém chce podnikat, či již podniká. Pro optimální strategii je ovšem nutné 

vykonat i důkladnou analýzu vnitřního okolí podniku, která nám odhalí především silné a 

slabé stránky daného podniku.  
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Pro tuto identifikaci je nutné prozkoumat následující vnitřní faktory: 

 faktory vědecko-technického rozvoje 

 marketingové a distribuční faktory 

 faktory výroby a řízení výroby 

 faktory podnikových a pracovních zdrojů 

 faktory finanční a rozpočtové 

           V dnešní době, kdy se každý podnik snaží být především konkurenceschopný je 

klíčové zejména „umět prodat výrobek“ . K tomuto by nám měli dopomoct především 

marketingové a distribuční faktory, které jsou ve vnitřní analýze na hlavních příčkách 

důležitosti. (Mallya, 2007) 

3.5.1. Faktory vědecko-technického rozvoje 

            Vlastní vědecko-technický rozvoj může často značně vylepšit pozici podniku na trhu a 

jeho konkurenceschopnost. Cílem vědecko-technického rozvoje je uspokojit potřeby 

zákazníka lépe a rychleji než konkurence. Rozvoj přináší podniku výhody hned ze dvou 

důvodů, pomáhá vytvořit nový, či zlepšit původní výrobek a umožňuje vyrábět stávající 

výrobek za mnohem lepších nákladových podmínek. Podnik může většinou zastávat jeden ze 

tří postojů  k technickovědeckému postoji. Může to být ofenzivní inovátorství, kdy je podnik 

velice aktivní v oblasti vědecko-technického rozvoje a zpravidla se jedná o menší výzkumné 

podniky. Druhým postojem je defenzivní následnictví, zde se podniky snaží co nejrychleji 

provést vývojovou fázi. Posledním typem jsou defenzivní imitátoři, což jsou podniky, které 

čekají s inovací až na období komercionalizace. (Keřkovský, Vykypěl, 2002)  

           V rámci technickovědecké oblasti se doporučuje analyzovat schopnost a způsobilost 

provádět výzkum a inovaci výrobků, nadále také schopnost sladit vyvíjené výrobky s 

požadavky zákazníků. Podstatnou může býti i stránka možnosti zlepšení ve využívání starých, 

či nových materiálů. Měli bychom se zaměřit i na úroveň a praxi vědeckého a technického 

personálu, což úzce souvisí s vybaveností laboratoře a technickým zařízením. Je třeba si 

uvědomit, že i nevýrobní podnik, či podnik nezabývající-se vědecko-technickým rozvojem si 

musí uvědomit důležitost technického pokroku a inovace. Každý podnik by měl umět sladit 

nabízené výrobky s požadavky zákazníků a vyvíjet tlak správným směrem na inovace uvnitř 

podniku. Inovaci je potřeba provádět v rámci podnikových procesů i v rámci poskytovaných 

služeb zákazníkům, nejen v oblasti produktu. (Lhotský, 2010) 



19 

 

3.5.2. Marketingové a distribuční faktory 

            Důležitost a tlak na kvalitní marketing je v současné době stěžejní a marketingovou 

strategii si žádá téměř každý produkt a služba bez rozdílu. Samotná důležitost a strategie se již 

samozřejmě dělí dle jednotlivých typů produktu a následně dle jejich zákazníků. Pro dosažení 

stanovených marketingových cílů podnik často využívá tzv. Marketingový mix, což není nic 

jiného než soubor efektivních marketingových nástrojů. Marketingový mix se skládá ze 4P, 

čili PRODUCT, PRICE, PLACE A PROMOTION. Pakliže podnik vytvoří správný koncept a 

využívání těchto 4P, bude schopen daleko rychleji a pozorněji předvídat a reagovat na tužby 

zákazníka, které se neustále mění. V oblasti marketingu ovšem neexistuje pouze 4P. Tento 

základní marketingový mix může být obohacen ještě o další 3 P, a to partnership, package a 

people. (Mallya, 2007) 

3.5.3. Faktory výroby a řízení výroby 

            Při provádění analýzy faktorů výroby a řízení výroby jsou stěžejní výše výrobních 

nákladu, které porovnáváme s náklady konkurence. Neméně podstatná je také dostatečnost 

výrobních kapacit, které uspokojují tržní poptávku a flexibilita výroby. Také je potřeba se 

zaměřit na hospodárnost a funkčnost systému řízení zásob. Faktory výroby a řízení výroby 

jsou většinou využívány podniky, které se zabývají přímou výrobou. Některé faktory jako 

hospodárnost a funkčnost systému řízení zásob lze využít i v nevýrobním podniku. (Lhotský, 

2010) 

3.5.4. Faktory podnikových a pracovních zdrojů 

            Podnikové a pracovní zdroje představují jednu z nejdůležitějších částí interního okolí 

pro každý podnik, kterou je nutnou analyzovat. Základní podnikové zdroje, které by měly být 

analyzovány jsou hmotné zdroje do kterých patří stroje a zařízení podniku, lidské zdroje, 

finanční zdroje a nehmotné zdroje. Díky této analýze má možnost podnik zjistit, zda-li 

zaměstnává správný personál s potřebnými znalostmi na vhodném místě a také jestli sám 

nabízí přitažlivé pracovní podmínky. Podnik zjistí schopnosti managementu informovat 

zaměstnance o změnách, procesech a rozvoji uvnitř organizace. V dnešní kritické době se 

podniky uchylují k této analýze čím dál více. Zejména v období ekonomické krize, či recese si 

už žádný podnik nechce a především nemůže dovolit zaměstnávat zbytečný a plně nefunkční 

personál. To, o co podnik stojí je síť schopných zaměstnanců, kteří mezi sebou budou 

efektivně komunikovat a spolupracovat. Tito pracovníci proto musí být loajální k vedení 

podniku, vyškolení, informováni a především motivováni. (Mallya, 2007) 
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3.5.5. Faktory finanční a rozpočtové 

            Pakli-že budeme vykonávat analýzu finančních a rozpočtových faktorů, přinese nám 

jakési zhodnocení současného stavu podniku a to z finančního hlediska, ale také předpoklad, 

zda je náš plánovaný strategický vývoj vůbec reálný. Základním východiskem pro každý 

podnik představuje bilance, která udává stav majetku a zdrojů jeho krytí. (Keřkovský, 

Vykypěl, 2002) 

3.6. SWOT ANALÝZA 

            Provedení strategické analýzy nám pomůže definovat tzv. SWOT analýzu. SWOT 

analýza je jednoduchým nástrojem pro provedení systematické analýzy, která se zaměřuje na 

klíčové faktory ovlivňující postavení podniku na trhu. Název SWOT je složen ze čtyřech 

přesně definovaných výrazů:  

 Strenghts – S- Silné stránky 

 Weaknesses – W- Slabé stránky 

 Opportunities – O- Příležitosti 

 Threats – T- Hrozby 

           Silné a slabé stránky podniku jsou definovány na základě analýzy interního okolí. 

Naopak příležitosti a hrozby vychází z analýzy obecného okolí podniku. Na příležitosti může 

být nahlíženo ze dvou pohledů. Příležitost může podniku eliminovat hrozby, ale také přinášet 

možnost rozvoje. Můžeme říci, že přesné definování silných a slabých stránek hraje pro 

podnik klíčovou roli z hlediska výběru strategie do budoucnosti, protože podnik by měl znát 

vždy důkladně svou konkurenční výhodu. SWOT analýza je tedy jakýmsi základem pro 

vybudování strategie. Měla by tedy býti objektivní, zaměřená na podstatná fakta, 

srozumitelná, přehledná a s relevantním závěrem . (Kovář, 2008) 

           SWOT analýza nemusí být využívána pouze ve strategickém řízení, lze jí dobře využít 

i pro potřeby operativního managementu, či pro osobní účely.  Je jasné, že u každé firmy bude 

rozdílné schéma příležitostí a hrozeb nebo silných a slabých stránek, což značí, že každá 

firma by na základě SWOT analýzy měla vytvořit jedinečnou analýzu „šitou“ přesně na daný 

podnik. (Lhotský, 2010) 
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           Při sestavování seznamu potencionálních silných stránek podniku by si firma měla 

především zodpovědět zdali je lídrem na trhu v daném oboru a vlastní lepší funkční strategii 

než-li konkurence. Dále nás budou zajímat zvláštní kompetence v oboru a schopný 

management. 

            Při sestavování seznamu potencionálních slabých stránek podniku by se firma měla 

zaměřit  například na důvod klesající ziskovosti podniku, zdali je marketing podniku 

podprůměrný, jaké má podnik konkurenční nevýhody, proč je podnik zranitelný tlakem 

konkurence ,zdali má vnitřní problémy a mnoho dalších.  

            Při sestavování seznamu potencionálních příležitostí podniku nás bude zajímat zdali 

je schopen podnik využít rychlého růstu trhu k vlastnímu růstu a má-li podnik 

komplementární produkty. Také bude důležitá otázka vstupu na nový trh či segment a 

zaměření se na dodatečnou skupinu zákazníků zvýšením sortimentu. 

            Při sestavování seznamu potencionálních hrozeb podniku by firma měla odpovědět 

zdali ovlivňuje podnik pomalý růst na trhu, vstup nových konkurentů, je-li momentální vládní 

politika pro podnik nevýhodná, roste konkurenční tlak, změnily se potřeby a vkus zákazníků? 

(Mallya, 2007) 

            Pravdou je, že SWOT analýza může být často velice omezující právě oným striktním 

vymezením slabých/silných stránek a příležitostí/hrozeb. Řada podniků má totiž problém 

odlišit, zda je daný jev příležitostí, či hrozbou a zda určitá charakteristika podniku představuje 

silnou anebo slabou stránku. Může se stát, že ohrožení se za jistých předpokladů může 

vyvinout v příležitost a naopak. Právě z tohoto důvodu by měla být SWOT analýza prováděna 

odpovědným a zkušeným manažerem, který kromě dokonalého přehledu vlastní i 

předvídavost, v opačném případě vznikne namísto funkční SWOT analýzy pouhý popis 

problémů nepřinášející řešení. (Sedláčková, Buchta, 2006) 

            Na vyhodnocení výsledků analýzy by se mělo podílet více lidí a ne pouze samotný 

manažer tak, aby nebyl výsledek zkreslený. Jednotlivé faktory tedy mohou posuzovat 

například zaměstnanci a v případě větších firem i specializovaný audit. Cílem této analýzy je 

tedy co možno nejvíce rozvíjet silné stránky podniku a ty slabé postupně eliminovat, stejně 

jako hrozby. Analýza by měla být prováděná pravidelně a měla by sloužit jako prevence. V 

žádném případě neslouží jako záchrana, která by měla řešit již vzniklou krizi. (Horáková, 

2003) 
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4. Analýza prostředí oděvního průmyslu 

            Výrazná změna, která nastala v posledním desetiletí se týká téměř celé průmyslové 

výroby, touto změnou je přesun výroby do států s levnějšími mzdovými náklady, což je 

umožněno především díky zvětšující-se liberalizaci světového obchodu. Tento trend se 

výrazně projevil v oděvním průmyslu. Dnes již prakticky žádná známá oděvní firma nevyrábí 

na území EU. Oděvní průmysl se ve velkém přesouvá především do státu jako Turecko, Indie 

či Čína. Tyto státy kromě levné pracovní síly disponují i čím dál lepším technickým zázemím. 

Z tohoto pohledu by se proto měli státy vyspělých ekonomik zaměřovat především na 

poskytování kvalitních služeb, které budou doprovázet finální výrobky neboť výroba na 

území Evropy je značně nákladná. (Lhotský, 2010) 

 

            Internetové zdroje uvádí , že světový textilní průmysl vyráběl počátkem 21. století 

ročně cca 80 milionů tun surovin (jen nepatrné množství surovin se používalo k manuální 

výrobě). Drtivá většina textilií je vyrobena na území Asie. O indickém textilu je  údajně 

známo, že v roce 2008 produkoval s 35 milióny pracovníků zboží za cca 50 miliard US$.  

V 27 státech Evropské unie vyrobili v roce 2009 dva miliony pracovníků textilie a oděvy za 

cca 172 miliard €. Z toho v některých státech EU např. (Wikipedia, 2013) 

Tab. 4. Produkce států v oděvním průmyslu 

Textilie a 

oděvy 

2009 

Prodej 

v € x 109 

Pracovníci 

v 1000 

Pers. náklady 

v € / hod. 

Itálie 60,4 444 22,57 

Německo 22,1 139 1) 24,25 

Francie 22,0 109 25,57 

V.Británie 11,1 100 22,88 

Španělsko 13,8 143 15,59 

Polsko 5,2 209 4,14 

Česká rep. 2,8 68 2) 5,31 

Bulharsko 1,6 153 1,88 

Zdroj: (Wikipedia, 2013) 
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        V současné době na území Asie vyrábí i světově proslulé  oděvní značky neboť 

pochopily, že mohou získat stejnou „evropskou“ kvalitu za velice nižších nákladových 

podmínek.   

 

        Můžeme říci, že v dnešní době je trh natolik zahlcen oblečením všeho druhu a 

kvality, že se spotřebitelé v tomto výběru začínají doslova ztrácet a většina z nich si 

nedokáže uvědomit a především posoudit, zda kvalita výrobku odpovídá ceně. Zásadním 

problémem je také fakt, že gigantické módní řetězce zavádějí velice nízkou cenovou 

politiku, kterou si mohou dovolit díky neuvěřitelně nízkým výrobním nákladům. Proti 

takto nízkým cenám tak většina maloobchodníků nemůže bojovat. Doménou těchto 

řetězců ovšem nejsou pouze nízké ceny, ale především dokonale propracovaný marketing 

a masová reklama.  

 

     Nejnovější způsob reklamy je uplatňován skrze módní blogy, které zaznamenaly 

v současné době obrovský boom a vytlačují i módní časopisy. Tyto blogy jsou tvořeny ve 

skrze obyčejnými lidmi, kteří předávají své módní rady, tipy a vlastní outfity čtenářům. 

Postupem času některé módní blogy dosáhnou takové sledovanosti, že se stávají mocným 

nástrojem reklamy. V takovýto okamžik přichází módní značka, která výměnou za 

poskytování ošacení požaduje reklamu své značky právě na tomto blogu. Je třeba říci, že 

takováto forma reklamy je v posledních dvou letech stále intenzivnější většina velkých 

módních značek na takovouto reklamu sází, neboť si sou vědomi, že tím získávají formu 

osobního doporučení, což je v dnešní době ta nejsilnější reklama. 
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5. Charakteristika vybraného podniku 

            V praktické části mé Bakalářské práce budu aplikovat teorii popsanou výše a to na 

společnosti MaxTara s.r.o. , která spadá do oděvního průmyslu. Mým hlavním úkolem je 

identifikovat hrozby a příležitosti podniku a k tomuto mi poslouží externí analýza prováděná 

pomocí metody PEST a část interní analýzy. Výsledky těchto analýz následně použiji v 

analýze SWOT. 

5.1. Představení společnosti MaxTara s.r.o. 

 

Základní údaje o společnosti Max Tara s.r.o. 

Identifikační číslo: 25867831 

Právní forma: Společnost s ručením omezeným 

Sídlo: Ostravská 33/80, 74801 Hlučín 

Datum zápisu do obchodního rejstříku: 27.11.2000 

Předmět podnikání: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského 

zákona 

Jmění: základní 

Kapitál: 6 700 000 Kč 
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Společníci 

Jméno: Petr Cygan                        Jméno: Jana Cyganová 

Vklad: 3 350 000 Kč                     Vklad: 3 350 000 kč 

Obchodní podíl: 50%                    Obchodní podíl: 50 % 

 

5.2. Historie společnosti 

           Společnost MaxTara s.r.o byla založena v roce 2000 a v dnešní době patří k leaderům 

na trhu   klasické pánské konfekce se zaměřením na italské pánské obleky v České Republice. 

Podnikání této společnosti můžeme rozdělit na dvě období. Prvních pár let se společnost 

MaxTara soustředila především na velko-obchod a její pánskou módu v širokém sortimentu 

dodávala do nejrůznějších obchodních jednotek po celé republice. Po jisté době se ovšem 

ukázalo, že tento způsob prodeje je především v oblasti oděvního průmyslu nevhodný, 

zejména kvůli nespolehlivosti vymáhání pohledávek odběratelů. Společnost tedy uznala za 

vhodné, že bude rozumnější se orientovat  výhradně na maloobchodní formu podnikání, což 

pochopitelně znamenalo otevřít si vlastní obchodní jednotky. V počátcích se tyto obchodní 

jednotky nacházely především na hlavních nákupních ulicích měst České Republiky, ovšem v 

průběhu času se ukázalo, že kamenná centra měst  vyjma Prahy obchodně vymírají a téměř 

vše se ve velkém přesunuje do masivních obchodních center a komplexů, neboť je to pro 

nakupující nesmírně komfortnější. Společnost tedy své prodejní jednotky postupně přesouvala 

do těchto obchodních komplexů, což bylo finančně velice náročné, neboť si obchodní centra 

kladou tvrdé a nekompromisní podmínky, které dokáže dodržet je málokterý obchodník. V té 

době nesly všechny jednotky společný název MaxTara a všechny také byly ve sjednoceném 

designu. 

 

5.3. Současný stav společnosti 

           Společnost MaxTara postupně transformuje všechny jednotky na luxusnější koncept 

firmy s názvem CiAO di MaxTara. Tento koncept bude do budoucna zachován jako jediný. 

Samotný koncept MaxTara obchodů již nebude. Zásadním cílem, který si momentálně 

společnost klade do budoucna je přesunout všechny obchodní jednotky zejména na území 

Moravy a zde pokračovat v budování špičkové sítě obchodů po všech významných městech.  
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            Hlavním cílem prodejen je nabízet v luxusních prodejnách kvalitní až luxusní výrobky 

za ceny přijatelné, co možná nejširšímu okruhu zákazníků s ohledem na další servis, zejména 

v oblasti bezplatných úprav a poradenství, které zajišťuje špičkově školený kolektiv 

zaměstnanců těchto prodejen. Nemenší důraz společnost klade na kvalitní zásobenost 

prodejen.  

5.4. Marketingové a distribuční zdroje 

5.4.1. Produkt 

            Dříve poskytovala společnost daleko rozsáhlejší sortiment pánské módy, ale postupem 

času tuto širokou nabídku zeštíhlovala a stěžejním sortimentem se staly především pánské 

obleky. Společnost chtěla docílit maximální možnosti výběru v oblasti pánských obleků tak, 

aby si zákazník musel vybrat za každé situace právě v obchodech společnosti MaxTara.  

            Produkty MaxTara dnes zahrnují především pánské luxusní obleky, saka, košile, 

vázanky, opasky a šály. Společnost uvádí každý měsíc minimálně 5 nových modelů obleků, 

které jsou vždy zcela v souladu s posledními italskými módními trendy. Série obleků jsou 

velice omezené a proto uniformita nehrozí. Společnost nabízí jak klasičtější řadu obleků pro 

konzervativnější skupinu zákazníků, tak více trendovou řadu obleků. Je třeba podotknout, že 

společnost MaxTara byla vůbec první na českém trhu, která přišla s aktuálním trendem 

lemování obleků pomocí štepu, či stuh. Taktéž jako první zavedla slim-fitové obleky a saka 

střihu Princess, což byl střih osvědčený především u dámských sak, nicméně se ukázalo, že 

dokáže býti velice efektní i na mužské postavě. Společnost se zaměřuje z 90 % na prodej 

obleků a disponuje tedy jedním z největších výběrů obleků  na trhu vůbec.  

           V porovnání s konkurencí, která nabízí především obleky klasické nemá MaxTara v 

nabídce tak širokou škálu obleků klasických, což lze vnímat jako mínus zejména u striktně 

konzervativního zákazníka. Nicméně větší část obleků společnosti MaxTara je natolik 

výjimečná, že pokud si je zákazník zamiluje, nemá šanci sehnat je jinde, než právě v 

MaxTaře. Zakoupený výrobek je vždy kvalitně zabalen do ochranného obalu a nákupní tašky, 

v případě obleku se jedná o ochranný oblekový vak. Dále je k zakoupenému zboží přikládán 

certifikát kvality, který informuje zákazníka o výjimečnosti a kvalitě produktu. Veškeré 

produkty společnosti jsou chráněny ochrannou obchodní známkou. Nabízené obleky jsou 

vyráběny většinou ze směsových materiálů, kdy základní součástí je vlna a to 60 - 80 %, další 

složky se různí dle konkrétního typu, ale dá se konstatovat, že takřka ve všech najdete příměs 

lycry, často viskózy a v některých případech alpacu.  
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5.4.2. Cenová politika 

            Jak již bylo uvedeno výše, hlavním cílem společnosti je poskytovat své kvalitní 

produkty v luxusních prodejnách za přijatelné ceny pro nejširší možný okruh zákazníků. Ceny 

jednotlivých produktů se pohybují následovně. 

 

 Pánská košile  1.490,-Kč 

 Opasek               790,-Kč 

 Kravata               390 / 490 / 590,-Kč 

 Pánský oblek  9.990,- / 10.990,- / 11.990,-Kč 

 

            Uvedené ceny pánského obleku ovšem nejsou finální. Společnost nabízí nejrůznější 

slevové akce a nabídky. Tou první jsou takzvané „akční obleky“ . Jedná se vždy o poslední 

kusy z řad dané aktuální kolekce na které je stanovena jednotná cena 4.990,-kč.  

            Další výhodnou nabídkou jsou speciální slevové šeky rozdávané firmou přímo v 

nákupních centrech, kde se obchodní jednotky nacházejí. Existují dvě varianty, první varianta 

je určena běžným zákazníkům, kteří pomocí šeku uplatňují 3000,-kč slevu na nezlevněné 

obleky. V praxi to tedy vypadá například takto , zákazník si vybere oblek v hodnotě 9.990,-kč 

a po uplatnění třítisícového slevového šeku zaplatí 6.990,-kč. Druhá varianta je slevový šek 

na 6000,-kč určený studentům, kteří se prokážou studentským průkazem. 

5.4.3. Podpora prodeje 

           Jako významnou podporu prodeje identifikovala společnost právě slevové šeky, které 

jsou rozdávány nejen v obchodních centrech, ale také na středních a vysokých školách, 

kulturních akcích či v jiných společnostech, kde je možný zájem o pánský oblek. Další dnes 

již nezbytnou součástí marketingu jsou internetové stránky společnosti, které zobrazují vždy 

aktuální kolekci ve vysokém rozlišení, která je dostupná na prodejnách. Společnost si 

uvědomuje důležitost reklamy ve formě billboardů a televizních spotů, ovšem aby byla 

takováto reklama skutečně efektivní, musí být především masová a na to společnost 

momentálně nemá volné finanční prostředky i přes velice pozitivní hospodářský vývoj, neboť 

ještě doplácí na krizový rok 2009 a snaží se tvořit především rezervy v případě zhoršené 

finanční situace.  
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           Nesmírně podstatné jsou také facebookové stránky, které mohou plnit alternativní 

levnou variantu za ony billboardy. V dnešní době je totiž facebook snad jedinou bezplatnou 

variantou, která může sloužit jako masivní reklama a propagace produktu společnosti. Zde je 

viděno určité mínus, neboť společnost dle slov ředitele nemůže stále získat dostatečný počet 

„like“ , které by se následně daly využít k přenosu informací a reklamy.  

5.4.4. Místo (distribuce) 

           Jako nejvhodnější místo pro prodej výrobků společnosti se postupem času ukázaly 

velká obchodní centra, kde je nutností být pokud chce společnost konkurovat ostatním. Velice 

podstatné je také zvažovat v jakém obchodním centru se bude prodejna nacházet, neboť mezi 

jednotlivými centry najdeme kardinální rozdíly ve výkonosti a návštěvnosti těchto center. 

Ředitel společnosti do budoucna plánuje především perfektní pokrytí v městě Brno, kde jsou 

nejlepšími centry Galerie Vaňkovka a OC Olympia. Sídlo společnosti se nachází v Hlučíně, 

což je město vzdálené 10 km od centra Ostravy. Zásobování jednotlivých prodejen tedy 

probíhá následovně. Ostravské a opavské prodejny jsou zásobovány osobně jednou 

z manažerek obchodů podle potřeby jednotlivých prodejen. Stává se, že některý ze zákazníků 

požaduje určitý produkt, který například není na dané prodejně v jeho velikosti, v takovémto 

případě prodávající volá manažerce a ta neprodleně zjišťuje stav tohoto druhu zboží na skladě 

i ostatních ostravských prodejnách s tím, že bude zákazníkovi neprodleně přivezen do dané 

prodejny. Ostatní prodejny jsou zásobovány každé pondělí a čtvrtek na základě nahlášeného 

chybějícího zboží prodávající a to pomocí transportní služby PPL. 

V současné době můžeme najít na trhu již 8 obchodů společnosti MaxTara. Těmito obchody 

jsou: 

 MaxTara Brno-OC Futurum 

 CiAO di MaxTara České Budějovice-OC Géčko 

 MaxTara Liberec-OC Géčko 

 CiAO di MaxTara Olomouc-OC CITY 

 CiAO di MaxTara Olomouc-OC Haná 

 CiAO di MaxTara Ostrava-OC Avion Shopping park 

 CiAO di MaxTara Ostrava-OC Nová Karolina 

 CiAO di MaxTara Opava-OC Breda & Weinstein (otevíraný v květnu 2013) 
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5.4.5. Lidé a prodejní tým 

            Prodejní tým, čili zaměstnanci společnosti jsou na stejné úrovni důležitosti jako 

nabízené produkty, tedy maximální. Společnost věnuje veliké úsilí právě důkladnému školení 

tak, aby prodávající nabízeli maximální servis, která přináší zákazníkovi maximální hodnotu.  

5.5. Výroba a řízení výroby 

           Společnost MaxTara své zboží přímo nevyrábí, ale kupuje skrze dodavatele v Itálii, 

takže můžeme říci, že výroba a její řízení nebudou náplní společnosti. Společnost samozřejmě 

tlumočí své přání, požadavky a nápady směrem k dodavateli a vyvíjí tlak zejména na inovace, 

avšak do výroby přímo nezasahuje.  

5.6. Podnikové a pracovní zdroje společnosti 

           V současné době společnost MaxTara zaměstnává 22 pracovníků. 18 z nich tvoří 

prodávající v obchodních jednotkách, na každé obchodní jednotce jsou tedy zastoupeny 2-3 

prodávající. 4 lidé jsou zastoupeni v oblasti managementu firmy, který je složen z ředitele 

společnosti, ředitele prodejní sítě a manažerek obchodních jednotek. Externě pro firmu pracují 

grafici, právní společnost a účetní firma.  

 

           Ředitel firmy je zároveň jednatelem i držitelem 50% podílu společnosti. Jeho stěžejním 

úkolem je plánovat a rozhodovat o všech zásadních krocích společnosti, které budou 

podniknuty. Zároveň vykonává správu veškerého finančního majetku společnosti a rozhoduje 

jak s těmito prostředky bude naloženo, ať už ve formě investice v podobě výstavby nových 

prodejních jednotek, nákupu zboží či hledání nových finančních prostředků v podobě 

investorů a bankovních úvěrů potřebných k rozvoji společnosti apod. Další důležitou úlohu 

také zastupuje při výběru zboží do nových kolekcí, při kterém je vždy přítomný a má hlavní 

slovo při výběru jednotlivého sortimentu. To ovšem nejsou veškeré funkce ředitele 

společnosti MaxTara s.r.o. Další stránkou, kterou se zabývá  je především oblast marketingu 

skrze propagační materiály či facebookovské fanstránky, které osobně spravuje. Ředitel 

společnosti také výhradně rozhoduje o designu každé nově otevřené prodejny, který si sám 

vytváří. A v neposlední řadě je tu funkce delegování podřízených v oblasti managementu. 

Nemůžeme tedy zpochybnit, že je ředitel firmy doslova srdcem i hlavou společnosti.  
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            Další, zcela nepostradatelnou částí managementu společnosti jsou její 3 manažerky 

obchodních jednotek. Do jejich hlavních kompetencí v podstatě spadá zajistit vše potřebné, co 

souvisí s každodenním provozem každé obchodní jednotky. První stěžejní věc, která na 

manažerkách stojí je výběr kvalitního personálu a jeho následné velice precizní zaškolení. 

Manažerky obecně zastávají názor, že budoucí pracovník nemusí mít za každou cenu praxi ve         

zcela totožném oboru, nýbrž pouze v samotném prodeji. Dle jejich názoru opravdu schopný 

prodejce umí prodat téměř jakýkoliv výrobek, jelikož prodává zejména své vlastní schopnosti, 

osobnost a um. S tím ovšem souvisí i určitá fyzická kritéria podle kterých jsou pracovníci 

vybíráni. Manažerky společnosti hledají zejména precizně upravené pracovníky, neboť náplň 

prodavačky je samozřejmě i poradenství v oblasti stylu, sladění outfitu a znalosti jistých 

kodexů oblékání, tak je tedy nepřípustné, aby byl poradcem někdo, kdo sám nevlastní vkus, 

eleganci a onu požadovanou celkovou upravenost. Jak samy manažerky uvádějí, upravenému 

prodávajícímu zákazník uvěří a spokojeně koupí například i výrobek, který byl pro něj ještě 

před vstupem do obchodu nemyslitelný. Celkový vzhled je tedy opravdu stěžejním faktorem u 

prodávajících. 

 

            Když je personál vybrán, přistupuje se k intenzivnímu školení. Nově vybraný personál 

je intenzivně školen v praxi nejméně 14 dní a to dennodenně po celou pracovní dobu. Již v 

této etapě se tedy rozhodne, zda-li je zaměstnanec schopný vydržet prvotní náročnost 

zaměstnání. Školení probíhá s jednou z manažerek obchodní jednotky. Vše začíná 

představením aktuální kolekce nacházející-se v dané obchodní jednotce. Každý druh zboží je 

manažerkou podrobně popsán. Prodávající se tak postupně učí a musí pochopit jak vůbec 

vypadá kvalitní oblek, jaké střihy obleků existují a pro koho přesně jsou tyto střihy vhodné, 

čili je nutné prodávajícího naučit i podrobnou typologii mužské postavy. Jsou probrány 

materiály, aktuální trendy nebo také vhodné kombinace. Prodávající dostávají vždy podrobný 

obrázkový manuál, který obsahuje znázornění všech typů obleků a také detailní popis každého 

obleku. Jakmile je personál seznámen se sortimentem, přichází na řadu strategie prodeje. Této 

části manažerky věnují obzvláště velké množství času. Za léta praxe již mají odzkoušeno jaké 

techniky je dobré na zákazníka aplikovat a jaké tyto techniky vyvolávají reakce. Proces 

prodeje totiž vyžaduje jistou empatii, intuici a schopnost prodávajícího hbitě identifikovat typ 

zákazníka a to i z hlediska psychologického. Všechny prodejní tipy se proto snaží manažerky 

co nejvíce předat prodávajícím a vyzkoušet je především v praxi. V této oblasti tedy vidíme 

nesporné plus, jelikož znalí pracovníci jsou vždy daleko efektivnější.  
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            Další nezbytně nutnou náplní je samotná motivace a kontrola personálu. V 

ostravských prodejnách a přilehlém okolí probíhá kontrola osobní a je téměř na denním 

pořádku. Manažerky opět potvrzují, že se řízení personálu bez důsledné a hlavně neustále 

kontroly neobejde. Ve vzdálenějších prodejnách proto manažerky uplatňují telefonickou 

kontrolu. Aplikují telefonní kontakt často i vícekrát než 3 krát denně. Ranní telefonát je 

především motivační, snahou manažerek je probudit a motivovat personál k maximálnímu 

výkonu a také zjistit stav zásob sortimentu, který je případně nutno doplnit. Ve 13 hodin 

následuje povinnost personálu psát sms zprávu s aktuální dosaženou tržbou, na tuto zprávu 

manažerka reaguje telefonicky pochvalou, či opětně následnou motivací, v závislosti na 

výkonu. Ten samý postup je uplatňován i v 17 hodin. Pro zaměstnance jsou neustále 

vymýšleny nejrůznější odměňovací benefity za prodej, které jsou velice motivační. Pravidlem 

bývá, že nejlepší prodávající v dané obchodní jednotce se stává vedoucí obchodní jednotky. 

Vedoucí by tedy měl taktéž zodpovídat za správný bezproblémový chod dané jednotky a měl 

by hlásit všechny podstatné informace manažerce. Celkově se management podniku snaží 

nenásilnou formou zaměstnancům implementovat myšlenku hrdosti na společnost, kde 

pracují. I zde vidíme silnou stránkou managementu, neboť správný poměr kontroly a 

motivace je v oblasti řízení lidských zdrojů stěžejní.  

 

5.7. Konkurence  

           Po pečlivém pátrání a hodnocení byly nalezeny pouze dva seriózní konkurenti. Jsou to 

tyto společnosti. 

 BLAŽEK 

          Je pravdou, že tato společnost může být vážným konkurentem především z hlediska 

rozsahu společnosti, neboť firma Blažek disponuje 25 prodejnami na území ČR. Nicméně 

strategií společnosti MaxTara je postupný přesun pouze na území Moravy, pakliže se tedy 

zaměříme na tento fakt, nalezneme zde 8 prodejen v totožných městech i obchodních center 

jako prodejny společnosti MaxTara s vyjímkou Zlína, kde společnost MaxTara prodejnu 

dosud nezřídila. V této oblasti tedy MaxTara relativně drží krok s konkurencí.  

 

           Odlišnosti nalezneme především v poskytovaném sortimentu obou firem. Ano, firma 

Blažek nabízí pánské obleky, ale jedná se především o obleky klasické, zatímco společnost 

MaxTara nabízí v užším výběru klasické obleky a maximálním výběru obleky trendové a to 

jako jediná společnost v České Republice.  
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           Dále je nutné podotknout, že společnost Blažek postupně transformuje svůj sortiment 

především na takzvaný casual styl, který můžeme definovat coby uvolněný, pohodlný, 

sportovně-elegantní styl, zatímco společnost MaxTara nabízí výhradně obleky a nutné 

oblekové doplňky.  

 

           Co se týče cenové relace, jsou ceny společnosti Blažek rozhodně vyšší. V průměru stojí 

nejlevnější pánský oblek cca 8.990,- KČ, což je při uplatnění slev ve společnosti MaxTara o 

minimálně 1000 ,- KČ výše. 

 

 PEEK & CLOPPENBURG 

            Peek and Cloppenburg je mezinárodní řetěz velkých obchodních domů, které 

disponují nepřeberným množstvím kvalitních módních značek. Tento až gigantický řetězec 

poskytuje veškerý možný módní sortiment, mimo jiné i pánské obleky a nachází se téměř 

v každém větším evropském městě. Městy, kde tato společnost přímo ohrožuje společnost 

MaxTara  jsou Brno a Ostrava.  

           Je pravdou, že Peek and Cloppenburg má ve své nabídce i obleky slavných značek za 

příznivé ceny jako je Hugo Boss, Calvin Klein nebo Armani, avšak tato nízká cena je 

ovlivněna především faktem, že se často jedná o obleky z kolekcí 3,4 let starých. Je tedy 

pouze na zákazníkovi, kterou variantu zvolí. 

 

 OSTATNÍ KONKURENTI 

           Ostatní konkurenti nejsou zmiňováni samostatně z toho důvodu, že se po důkladné   

analýze nemohou řadit k předchozím dvěma a to zejména z důvodu snížené kvality výrobků, 

poskytovaného servisu a lokaci těchto obchodů. Přesto existuje určitá část zákazníků, která se 

může především díky extrémně nízkým cenám (které zcela degradují hodnotu obleku) nechat 

ovlivnit a oblek zakoupit. Příkladem takovýchto okrajových konkurentů je společnost Koutný, 

která pouze 4 prodejny v České Republice a to v kamenných centrech města, navíc nabízí 

pouze klasickou řadu obleků. 
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V interní analýze společnosti byly zjištěny tyto silné stránky 

 Kvalitní a trendové produkty 

 Slevové šeky na produkty 

 Umístění a design prodejen  

 Zkušený management 

 Kvalitně školený personál 

 Psychická a finanční motivace personálu 

 

V interní analýze společnosti byly zjištěny tyto slabé stránky 

 Chybějící masová reklama 

 Facebook 

 Menší výběr v oblasti klasických obleků 
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6. Aplikace vybraných metod v podniku 

 

           V této části se bude analyzovat okolí podniku pomocí metody PEST, která byla 

teoreticky popsána v první části  bakalářské práce a teď bude aplikována na společnost Max 

Tara s.r.o. 

 

6.1. Politické a legislativní faktory 

 

6.1.1. Aktuální politická situace v ČR 

           Politická situace a celková politická nálada je v posledních letech v naší republice 

velice krizová. Celková důvěra občanů k politikům klesá téměř na bod mrazu zejména díky 

korupčním aférám, které vyplývají čím dál intenzivněji na povrch společnosti a díky vládě 

Petra Nečase, která je vnímaná jako vůbec nejhorší vláda za historii České Republiky a je 

často přezdívaná „vládou národního zklamání“. Vláda Petra Nečase získala důvěru 

Poslanecké sněmovny 10.srpna 2010 a funkce se oficiálně ujala 13.7.2010 v tomto koaličním 

složení: ODS, TOP09 a VV. Tuto vládu ovšem od počátku provázejí aféry, krize a spory. 

Úsměvné je, že sám Nečas nazval tuto koalici „ koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva 

a boje proti korupci“ Úplně první krize vlády přišla již ke konci roku 2010, kdy se odhalila 

korupční krize na Státním fondu životním prostředí ministra Drobila a opoziční ČSSD 

vyvolala hlasování o nedůvěře vládě. Další velká krize přišla v dubnu 2011 díky nejasnému 

financování poslanců VV Vítem Bártou.  

 

            Díky korupčním i jiným skandálům jsou lidé ze stávající vlády deprimováni, což zcela 

logicky nepodporuje růst obchodu a investic, neboť každý záchvěv ve vládě způsobuje 

celkovou nejistotu občanů a vyvolává otázku „co bude zítra?“. Občané jsou natolik 

znechucení, že již téměř nehodlají volit a když už volí, tak způsobem „ vybrat to nejmenší 

zlo“. Lidé jsou tedy daleko více obezřetnější a střeží své finance mnohem více než v letech 

minulých. Je tedy jasné, že momentální politická atmosféra není nakloněna spotřebě a 

obchodu celkově a má tedy velice negativní vliv. Tato politická nechuť, která se velice často 

přenáší do nechuti nakupovací se projeví téměř vždy v oděvním průmyslu jako první a to 

zejména v luxusním sektoru, který není předmětem denní spotřeby a tam zajisté obleky 

společnosti MaxTara patří. Aktuální politická situace tedy nikterak nezlepšuje prodejní situaci 

společnosti.  
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6.1.2. Daňové faktory 

            Momentálně největším zásahem do rozpočtů rodin, tedy i potencionálních zákazníků 

společnosti MaxTara je zvýšení sazby DPH od ledna roku 2013. Tyto sazby vzrostly ze 14 na 

15 % a z 20 na 21 %. Daně z příjmu osob také nezůstaly bez povšimnutí, zvýšily se těm 

jejichž příjem převýšil 1,2 milionů korun ročně, nyní tedy odvádí namísto původních 15% 

nově 22 %. Taktéž realitní trh nepodpoří zvýšení daně z převodu nemovitosti na 4 %. 

Zdražená je i elektřina, plyn a teplo. Veškerá tyto zdražení mohou mít za následek nižší koupi 

pánských obleků. Dále by se také měla zrušit super hrubá mzda.  

 

Prognóza daňových faktorů na rok 2014 

          Nejzásadnější novinkou v roce 2014 by se mělo být zavedení 19% sazby daně z hrubé 

mzdy. (Morávek, 2013) 

 

Důsledky daňových faktorů na společnost 

           Zvýšení sazeb DPH může znamenat nárůst rozpočtů rodin o stovky korun měsíčně, 

ročně se tedy bude jednat o nemalou sumu vydanou navíc, která mohla být použita třeba na 

nákup obleku a to zejména u sociálně slabších rodin, pro které nákup obleku znamená větší 

výdaj vyžadující jistou rezervu. Zvýšení ceny je citelné především na základních věcech jako 

jsou potraviny, léky, dodávky vody, veřejná doprava, komunální odpad, zdravotnické potřeby 

atd. Zvýší se také ale vstupy za kulturní vyžití jako jsou divadla, koncerty, či plesy na kterých 

je žádoucí přítomnost v obleku a jestliže lidé tyto kulturní zařízení budou navštěvovat méně, 

je evidentní, že se spokojí i se starým oblekem namísto koupě nového.  

 

6.1.3. Finanční krize  

           Finanční krize započala americkou hypotéční krizí roku 2007 a postupně přerostla ve 

finanční krizi světového rozsahu. Tento ekonomický pád trvá již 6 let a výhledy na jeho 

ukončení se každým rokem oddalují a finanční analytici své prognózy neustále mění.  

 

Prognóza finanční krize na rok 2014 

            Prognovat vývoj finanční krize je téměř nemožné, neboť se odhady tohoto vývoje 

neustále mění, dokonce ani samotní finanční analytici si nejsou jistí tím, co bude v dalším 

kvartálu, natož příští rok. Určitá prognóza z počátku tohoto roku ovšem existuje a samozřejmě 

souvisí úzce s vývojem HDP, inflací, nezaměstnaností a průměrnou mzdou. Všechny tyto 

faktory a jejich budoucí předpokládaný vývoj jsou rozebrány samostatně.  
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Důsledky finanční krize na společnost 

            Vedení společnosti potvrzuje, že zásah finanční krize byl drtivý zejména v roce 2009,  

kdy se společnost ocitla téměř na okraji finanční propasti. Tuto krizi nakonec ustála, avšak 

důsledky krize cítí doteď a další dva roky minimálně bude i přes současné nejlepší finanční 

výsledky za historii společnosti. Každé případné zhoršení ekonomické situace může mít tedy 

výrazný dopad. 

 

6.2. Ekonomické faktory 

6.2.1. Růst HDP 

            Podle nejnovějšího odhadu ministerstva financí by mělo letos HDP v nejlepším 

případě stagnovat-takto vypadá optimistický výhled. Ten reálný nám říká, že pokles HDP 

úzce souvisí s poklesem HDP v eurozóně, kde Česká Republika nejvíce exportuje a kde HDP 

kleslo o 0,3 %. Reálně se HDP oproti minulému roku snížilo o 1, 3 % a ekonomika se nachází 

stále v recesi. (Patria, 2012) 

 

    Prognóza HDP na rok 2014 

          Analytici sice očekávají mírné zlepšení a nárůst v roce 2014, kdy by měla ekonomika 

zaznamenat růst o 1,2% jak uvádí ministerstvo financí a dle ČNB dokonce o 2,1%. Je třeba si 

ovšem uvědomit, že další stagnující rok by mohl mít na firmu neblahé dopady, takže by 

očekávaný růst nemusel pomoct.  (ČNB, 2013) 

 

Obr. 6.2.1 Vývoj HDP 

Zdroj: (ČNB, 2013) 
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Důsledky HDP na společnost 

           Stagnace či snižování se HDP je pro společnost samozřejmě velice negativní, neboť 

právě HDP ukazuje, jaké je zdraví a prosperita ekonomiky daného státu. Takto dlouhodobý 

negativní vývoj zapříčiněný důsledky přetrvávající finanční krize by mohl firmu dohnat do 

krizové situace neboť lze předpokládat, že HDP úzce souvisí s mírou nezaměstnanosti či výši 

průměrné mzdy, což působí zejména na dosahované tržby firmy.  

 

6.2.2. Nezaměstnanost 

            Míra nezaměstnanosti je pro každou společnost zabývající se prodejem zboží, které 

nepatří k denní spotřebě naprosto klíčová. Pro společnost MaxTara bude důležitá především 

zaměstnanost v kraji Moravskoslezském a Olomouckém , jelikož je právě zde zastoupeno 

nejvíce obchodních jednotek, což značí, že je právě tady žádoucí nezaměstnanost na co 

nejnižší úrovni. V Moravskoslezském kraji to jsou obchodní jednotky nacházející se v 

centrech Forum Nová Karolina, Avion Shopping Park a v květnu otevíraný obchod v opavské 

Bredě. V Olomouckém kraji se pak jedná o OC Haná a OC City.  

             

Obr. 6.2.2.a. Vývoj nezaměstnanosti 

Zdroj: (ČSÚ, 2013) 

           

           Momentální obavy v kraji Moravskoslezském je možné propouštění až tří tisíců lidí ze 

společnosti Evraz Vítkovice Steel, kde se momentálně jedná o uzavření provozu ocelárny a 

snížení počtu zaměstnanců, které je vázáno na tuto ocelárnu, ale dotklo by se také údržby, 

válcovny, administrativy a dodavatelů zboží a služeb, takže by o práci v EVS mohlo přijít až 

dvě třetiny zaměstnanců a další stovky mimo tuto společnost. Takto masivní propuštění může 

mít opět velice neblahý vliv na prodejnost sortimentu MaxTara. Další již potvrzené propuštění 

se chystá ve společnosti Petragon Czech, dříve Asus, která bude propouštět 100 kmenových a 
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dalších 150 agenturních zaměstnanců do konce června tohoto roku, tuto skutečnost již 

společnost ohlásila na Úřadu práce. (Karban, 2013) 

 

            Podle Českého statistické úřadu se obecná míra nezaměstnanosti v ČR v podstatě 

neustále zvyšuje. Obecná míra nezaměstnanosti 15-64letých (podíl nezaměstnaných k 

pracovní síle tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných), očištěná od sezónních vlivů, 

dosáhla v únoru 2013 7,3 % a meziročně se zvýšila o 0,3 procentního bodu. Míra 

nezaměstnanosti mužů, očištěná od sezónních vlivů, dosáhla 6,5 %, míra nezaměstnanosti žen 

8,5 %. (ČSÚ, 2013) 

 

           Společnost by se měla zaměřovat především na nezaměstnanost mužů, neboť to jsou 

právě muži, kteří jsou stěžejní zákazníci a na jejichž kupní síle je společnost závislá.  

 

Obr. 6.2.2.b. Obecná míra nezaměstnanosti 

          Zdroj: (ČSÚ, 2013) 

 

 Nezaměstnanost mužů  a celková nezaměstnanost se v České Republice od roku 2006 do 

roku 2011 vyvíjela takto: 

Rok   Muži         Celková 

2006: 5,8 %          7,1 %       

2007: 4,2 %          5,3 % 

2008: 3,5 %          4,4 % 

2009: 5,8 %          6,7 %  

2010: 6,4 %          7,3 % 

2011: 5,8 %          6,7 % 
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Obr. 6.2.2.c. Míra obecné nezaměstnanosti v krajích 

Zdroj: (ČSÚ, 2013) 

Míra obecné nezaměstnanosti mužů v námi preferovaných krajích se vyvíjela takto: 

Rok       Moravskoslezský       Olomoucký 

2006            10,1 %                          5,7 % 

2007              6,3  %                             4,9 % 

2008              5,1  %                            4,3 % 

2009              8,8   %                            6  % 

2010              9,6   %                          7,5 % 

2011              7,8   %                           6,5  

 

Prognóza na nezaměstnanosti na rok 2014 

            Podle ČNB by nezaměstnanost měla kulminovat ke konci roku 2013. Teprve v roce 

2014 by mělo docházet k postupnému zlepšení situace na trhu práce v závislosti na oživení 

ekonomiky. Firmy v tomto roce počítají, že již nebudou snižovat počty zaměstnanců, avšak 

ani nabírat nové. Podle evropské komise je výhled nezaměstnanosti na rok 2014  7,3 procenta, 

což by bylo o 0,3 procenta méně než výhled na rok 2013.  (ČNB, 2013) 

 

Důsledky nezaměstnanosti pro společnost 

            Výše nezaměstnanosti ovlivňuje následující skutečnosti. Pro společnost MaxTaru bude 

samozřejmě značně pozitivní, když celková nezaměstnanost, tak i nezaměstnanost v krajích 

klesá, neboť to značí, že zaměstnaní lidé si mohou dovolit více ze mzdy/platu, než lidé zcela 

nezaměstnaní pobírající sociální dávky, kterým rozpočet zpravidla stačí pouze na základní 

sociální potřeby a nikoliv na luxusnější zboží.  
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            Na druhé straně by mohla zvýšená nezaměstnanost dopomoct většímu výběru 

potencionálních nových zaměstnanců, manažerky se však shodují, že najít kvalitní 

zaměstnance je stále větší a větší problém bez ohledu na momentální stav nezaměstnanosti. 

Budeme se tedy držet faktu, že bude pro společnost pozitivní především nízká míra 

nezaměstnanosti.  

 

6.2.3. Průměrná mzda 

            Průměrná mzda nám v podstatě udává, jakým množstvím finančních prostředků 

disponuje obyvatelstvo. Se snižující se průměrnou mzdou samozřejmě i klesá možnost 

nakupovat věci, které nepatří do denní nutné spotřeby. Podle Českého statistického úřadu se 

Česká ekonomika nachází v nejdelší recesi od roku 1997. Překoná tak zjevně i recesi z 

devadesátých let, která trvala čtyři čtvrtletí.  (ČSÚ, 2013) 

 

            Sice nám vzrůstá průměrná mzda, reálně nám ovšem klesá. V roce 2012 průměrná 

mzda dosáhla hranice 25 101 Kč a v meziročním srovnání činil přírůstek 665 Kč (2,7 %), ale 

spotřebitelské ceny se  zvýšily o 3,3 %, reálně se proto mzda snížila o 0,6 %. V roce 2013 je 

výhled na růst mezd stejný, pakliže se mzdy o něco málo navýší, spolkne je přesto inflace, 

takže se reálná kupní síla platů prakticky nezmění, naopak často nebude stačit ani na růst cen 

spojených především se zvýšení DPH od ledna 2013. Pokles české ekonomiky pouze odráží 

situaci našich největších zahraničních partnerů, zejména Německa. (Novinky cz. , 2013) 

Obr. 6.2.3.a. Průměrná měsíční mzda 

Zdroj: (ČSÚ, 2013) Z analýz vyplývá, že největší průměrnou mzdu dostávají zaměstnanci 

soukromých zahraničních společností kde se hranice průměrné mzdy pohybuje okolo 30 347 

kč. Více si také vydělají zaměstnanci velkých společností s více než 1000 zaměstnanci. 

(Novinky cz., 2013) 
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Prognóza průměrné mzdy na rok 2014 

            Výše reálné mzdy se v roce 2014 zcela jistě změní především v důsledku zvýšených 

sazeb zdravotního pojištění ze 4,5 % na  6,5% . Jak moc to tedy ovlivní mzdu můžeme vidět v 

následující tabulce. 

 

Obr. 6.2.3.b. Výše reálné mzdy v roce 2012 a 2014 

Zdroj: (Gola, 2012) 

 

Můžeme tedy vidět, že zaměstnanec pobírající průměrnou mzdu odvede na daních v roce 

2014 o 416 kč více než v roce 2012, čistá mzda nám tedy klesne.  

 

Důsledky průměrné mzdy pro společnost 

            U tohoto faktoru je opět nutné podotknout, že pro společnost bude výhodná především 

stoupající tendence průměrné mzdy, která může dopomoct ke zvýšenému množství 

disponibilních prostředků obyvatel a tím zvýšené nákupní aktivitě. Musíme brát ovšem v 

potaz, že na hranici průměrné mzdy stále působí míra inflace.  

 

6.2.4. Inflace 

           Inflaci můžeme vyjádřit jako nárůst všeobecné cenové hladiny zboží a služeb v 

ekonomice za určité časové období. Inflaci můžeme také definovat jako snížení kupní síly 

peněz. Průměrná roční míra inflace byla v roce 2012 3,3 %, v březnu tohoto roku činí 2,8%. 
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Obr. 6.2.4.a. Vývoj inflace 

Zdroj: (ČSÚ, 2013) 

 

Prognóza inflace na rok 2014 

           Podle nejaktuálnějších informací z 6.2.2013, by se měla sazba inflace v prvním 

čtvrtletí podle ČNB pohybovat okolo 1,7 %. (ČNB, 2013) 

Obr. 6.2.4.b. Prognóza inflace 

Zdroj: (ČNB, 2013) 

 

Důsledky inflace pro společnosti 

           Faktor inflace ovlivňuje dvě stránky chodu firmy. Tou první stránkou je nákupní 

aktivita obyvatelstva. Se snižující se mírou inflace je předpoklad, že si lidé budou schopni 

pořídit více věcí za své stávající prostředky a to zvýší jejich nákupní aktivitu. Zcela ideální je 

kombinace zvyšující-se průměrné mzdy a snižující se inflace, což je ovšem v podstatě utopie. 

Dále nám inflace ovlivňuje kupní sílu firemních peněz, s rostoucí inflací bude moct firma 

nakoupit daleko méně zboží než v minulosti při nižší míře inflace. 
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6.2.5. Maloobchodní tržby 

           Oproti minulému roku maloobchodní tržby za únor 2013 hlásají propad o 

neuvěřitelných 4,7 procent. Tržby maloobchodu tak klesají již čtvrtý měsíc a dokonale opisují 

celkově špatnou ekonomickou situaci v celé eurozóně. Jedním z důvodů špatných tržeb je 

samozřejmě vysoká a neustále rostoucí zaměstnanost, díky nichž již lidé nemohou utrácet tak, 

jak byli zvyklí. Poptávka spotřebitelů je stále nízká a obavy ze zhoršení finanční situace 

obyvatele k nákupu rozhodně nemotivuje, což celkové situaci zcela jistě nenapomáhá. 

(Novinky, 2013) 

 

Obr. 6.2.5. Tržby Maloobchodu 

Zdroj: (Novinky, 2013) 

 

Prognóza maloobchodních tržeb na rok 2013 

          Vzhledem k předpokládané snižující-se inflaci, stávající průměrné mzdě a nezvětšující 

se nezaměstnanosti můžeme očekávat, že by se tržby maloobchodníků mohly v roce 2014 

zvyšovat, vychází se ovšem pouze z prognóz ČNB a jiných institucí, které nejsou stoprocentní 

a neustále se mění vzhledem k nejistému vývoji současné ekonomické situace v celé 

eurozóně.  

 

Důsledky maloobchodních tržeb na společnost 

           Jak již bylo zmíněno, současné maloobchodní tržby hlásí hluboký propad, což může 

mít katastrofální následky pro společnost. Výhledy na další dva roky jsou sice optimističtější, 

avšak současná situace může podnik natolik zasáhnout, že se lepších podmínek nedočká.  
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6.3. Sociální a kulturní faktory 

 

6.3.1. Životní styl 

           Je zjevné, že celkový životní styl prošel razantní transformací za posledních dvacet let 

u většiny obyvatel. Po divoké době let devadesátých se celková situace více stabilizovala a 

lidé již začali přemýšlet jak žijí, jaké jsou jejich priority a cíle v životě a do čeho jsou ochotni 

investovat. Když se ovšem zaměříme především na oděvní průmysl a vše co s ním souvisí, 

musíme konstatovat, že zde zejména módní oblast značně zaostává oproti našim evropským 

sousedům jako je Itálie, Franci či Německo. Zásadní kámen úrazu je především alarmující 

neinformovanost v aktuální nabídce zboží, módních trendech, kodexu v oblékání a jednoduše 

řečeno v oblasti „to, co za své peníze mohu získat“.  

 

            Existují dva kardinální problémy. Tím prvním je celková neochota stále převažující 

většiny lidí investovat do kvalitního oblečení, které vydrží a to i za předpokladu, že se nejedná 

o investici závratnout vzhledem ke zpracovatelské složitosti druhu výrobku, kterým pánský 

oblek jistě je. Druhým problémem je, že lidé, kteří se již rozhodnou vynaložit své zdroje 

investují do předražených a poměrem cena-kvalita neodpovídajících kusů oblečení, jelikož 

jim schází ona zmiňovaná informovanost o aktuální nabídce zboží, která by tomuto špatnému 

nákupu mohla zabránit. Tato neinformovanost je částečně zapříčiněná i faktem, že trend 

nošení obleků je v České republice téměř vymýcen a chybí zde především vzory, které by 

inspirovaly k tomuto opětovnému nošení.  Když si vzpomeneme například na dobu první 

republiky, tak bylo nemyslitelné, aby muži chodily v něčem jiném než byl oblek či smoking. 

Tento trend byl ovšem zcela systematicky likvidován především po dlouhou komunistickou 

éru a slovo oblek se stal pro české muže něčím, co musí přetrpět, neboť většina z nich si stále 

nedokáže představit jak může moderní oblek vypadat a hlavně perfektně sedět, jelikož má 

drtivá většina mužů zafixováno v hlavě zejména nevzhledné „krabice“ z polyesterové látky.  

To již ovšem souvisí s technologickými faktory.  

 

Prognóza životního stylu na rok 2014 

           Předpovídat vývoj životního stylu a speciálně nošení obleků na rok 2014 je téměř 

nemožné, jelikož z aktuální situace lze usuzovat, že zásadní změny během roku nastat 

nemohou. Tento vývoj samozřejmě souvisí s ekonomickou situací, která taktéž potřebuje 

dostatek času na zlepšení.  
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6.3.2. Vzdělanost zaměstnanců 

           Vzdělání a zkušení zaměstnanci jsou určitě alfou a omegou správného chodu 

společnosti. Vzdělaný, sečtělý a spolehlivý personál je nezbytný jak ve vedení firmy, tak na 

jednotlivých prodejních jednotkách, která dennodenně rozhodují o úspěchu, či neúspěchu 

firmy. Manažerky se shodují, že vybrat kvalitní, vzdělaný a především spolehlivý personál je 

jeden z nejtěžších úkolů vůbec, nicméně si uvědomují, že následné efektivita a návratnost 

investice do kvalitního personálu je stěžejní. 

 

Prognóza vzdělání zaměstnanců na rok 2014 

           Dle rostoucího počtu studentů zejména vysokých škol můžeme očekávat, že tito 

vysokoškolsky vzdělaní lidé najdou uplatnění zejména v oblasti managementu firmy, kde 

mohou výrazně přispět k úspěchu především díky jejich znalostem, které budou mít možnost 

uplatnit v praxi. Je ovšem pravdou, že společnost nepotřebuje pouze zaměstnance 

vysokoškolsky vzdělané, ale především zaměstnance s prodejní praxí.  

 

Důsledky vzdělání zaměstnanců na společnost 

          Vzdělání a zkušenosti zaměstnanců se výrazně projevují v kvalitě poskytovaných 

služeb, které zákazník pociťuje, hodnotí a následně rozhoduje o spokojenosti či 

nespokojenosti. Šance návratu spokojeného zákazníka do prodejny je vysoká, v opačném 

případě firma ztratí zákazníka nadobro a vzniká riziko špatné reklamy, které zákazník může 

šířit mezi své známé.   

 

6.3.3. Počty studentů ve vzdělávacích systémech 

            Prodejnost obleků společnosti MaxTara závisí i na faktoru počtu žáků ve vzdělávacích 

systémech, neboť je to často právě oblast vzdělání, která vyžaduje formální oděv na 

nejrůznější příležitosti jako je maturita, imatrikulace, zkouškové období, státnice, či plesy a 

taneční. Právě pro všechny tyto příležitosti je nezbytné vlastnit pánský oblek. Logicky tedy 

vyplývá, že s vyšší obsazeností vzdělávacího systému, je vyšší potencionální šance, že student 

zavítá do společnosti MaxTara za účelem koupi obleku a doplňků k němu.  Tento fakt se 

společnost snaží podporovat svou speciální akcí na podporu studentů, kdy nabízí své pánské 

obleky za extra zvýhodněnou cenu. Tuto akci společnost propaguje především skrze 

slevových poukázek, které jsou rozdávány jednak v obchodních centrech, kde se nacházejí 

jednotlivé obchody, ale především na středních školách, gymnáziích a vysokých školách 

přiléhajících k obchodním jednotkám společnosti. 
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           V praxi to vypadá tak, že student obdrží slevový šek se kterým navštíví jednu z 

prodejních jednotek, kde je zároveň povinen prokázat své studium některým ze studentských 

průkazů. Následně může student uplatnit slevu 6.000 Kč, které budou odečteny z plné ceny 

obleku, která z pravidla bývá v rozmezí 9.990,- Kč až 11.990,- Kč. Finální cena celého obleku 

je tedy z pravidla 3.990,- Kč.  

 

Důsledky počtu žáků ve vzdělávacích systémech na společnost 

           Z grafu Českého statistického úřadu zachycující počet studentů v jednotlivých stupních 

vzdělání jsou patrné dvě stěžejní informace pro společnost. Na jedné straně snižující se počet 

studentů ve formách středoškolského a gymnaziálního stupně, což samozřejmě můžeme 

chápat jako jisté negativum, ovšem je třeba podotknout, že podstatnější skupinu tvoří 

vysokoškolští studenti, kde je potřeba pánského obleku již nevyhnutelná a kde také počet 

studentů neustále stoupá, což je pro společnost maximálně pozitivní faktor. 

 

Obr. 6.3.3. Počty žáků a studentů 

 Zdroj: (ČSÚ, 2013)       

      

            Další  pozitivní vývoj je zaznamenán především v počtu cizinců studujících především 

na českých vysokých školách, který také narůstá neuvěřitelnou měrou. V dnešní době na 

veřejných a soukromých vysokých školách studuje přes 38 tisíc zahraničních studentů. 

Můžeme tedy očekávat, že i tito studenti mohou být potencionálními zákazníky firmy. Oproti 

většině sousedních zemí zde nemusí platit školné, čili takto ušetřené peníze mohou použít 

například na nákup potřebného obleku.  
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6.3.4. Internetové stránky a facebook 

            Internetové stránky a facebook, v současné době jeden z nejsilnějších marketingových 

nástrojů a možnost, jak při minimálních nákladech maximálně propagovat produkt nebo 

službu. Internetové stránky společnosti jsou www.maxtara.cz , společnost tyto stránky 

pravidelně aktualizuje vždy s příchodem nové kolekce na dané roční období. Na stránkách 

jsou k zobrazení jednotlivé obleky, košile, kravaty a opasky daných aktuálních kolekcí 

v detailních náhledech, tak, aby si zákazník utvořil obrázek o možnostech koupě.  

Facebookové stránky společnost spravuje taktéž a profil můžeme najít pod názvem MaxTara 

Ufficiale. V současnosti má profil 265 likes, což je z pohledu velikosti společnosti velice málo 

a management si je toho plně vědom a vidí v této oblasti slabinu, kterou ovšem usilovnou 

prací lze přeměnit na příležitost. 

 

Prognóza internetových stránek a facebooku na rok 2014  

          Společnost si je vědoma především nedostatku fanoušků na facebookových stránkách a 

přilákání nových patří mezi hlavní cíle společnosti pro rok 2014.  

 

Důsledky internetových stránek a facebooku na rok 2014 

          Pravidelná aktualizace a zajímavé příspěvky by mohly sledovanost facebookových 

stránek výrazně zvýšit a naskytnout příležitost jak se propagovat a zvýšit tržby jednotlivých 

prodejen právě propagací slevových akcí apod.  

 

6.4. Technologické faktory 

6.4.1. Technologie při výrobě obleků 

           Technologické faktory pro nás představují důležitý faktor především na straně 

zvoleného dodavatele, který pro společnost pánské obleky vyrábí. Chceme-li tedy býti stále 

konkurenceschopní a špičkou na trhu, je nezbytné, aby měl náš dodavatel k dispozici kvalitní 

techniku a neopomínal inovaci výrobních linek. Podíváme-li se do minulosti na celkový 

vzhled a kvalitu tehdejších obleků, je jasné, že právě technika dopomohla významnou měrou 

k tomu, aby dnešní oblek vypadal tak, jak vypadá. Jednoznačný rozdíl najdeme především ve 

zpracování materiálu. Nynější kvalitní oblek se vyznačuje především lehkostí, vzdušností a 

neuvěřitelnou tenkostí materiálu, k tomuto napomáhají kvalitní lisy a špičkové žehlířské linky, 

neboť střih a následné žehlení obleku je to nejdůležitější.  

 

http://www.maxtara.cz/
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Prognóza technologie při výrobě obleků na rok 2014 

          V průběhu let můžeme neustále pozorovat markantní vývoj v technologii vyrábějící 

obleky. Dnešní podoba obleku je daleko kvalitnější než v dobách dřívějších. Společnost již 

nepředpokládá vývoj směrem k vyšší kvalitě, jelikož ta stávající je na vysoké úrovni, spíše se 

může očekávat vývoj módních trendů, které budou ovlivňovat budoucí vzhled obleku.  

 

Důsledky technologie při výrobě obleků na rok 2014 

          V této oblasti je vidět naprosté pozitivum pro společnost, jelikož inovace a kvalitní 

technologické zpracování je na produktech výrazné. Oproti konkurentům má společnost 

jasnou převahu v uvádění nových trendů v oblecích a především jedinečnost.  

 

6.4.2. Technologie v nakupování 

          V současné době nelze popřít trend nakupování skrze internetových obchodů, jejichž 

nabídka se rozrůstá téměř do všech oblastí spotřebního zboží.  

 

Prognóza technologií v nakupování na rok 2014 

           Společnost MaxTara pro zatím internetový obchod nezprostředkovává a ani se k tomu 

nechystá, jak uvádí sám ředitel společnosti. A důvod? Ano, není problém si dnes na internetu 

koupit například tričko či boty, ale oblek je věc, která se před jeho nákupem musí vždy 

bezpodmínečně vyzkoušet. Nesedící oblek je totiž v dnešní době naprosto nepřípustný. Prodej 

obleků skrze internetový obchod by tedy přinesl  především problémy obou stranám, jak 

prodejci, tak zákazníkům.  

 

Důsledky technologií v nakupování na rok 2014 

            Na jedné straně tedy tuto absenci internetového obchodu můžeme chápat jako 

negativum pro podnik, ale musíme si uvědomit fakt, že zákazníků, kteří by touto formou 

chtěli nakupovat oblek bude naprosté minimum, neboť si sami uvědomují úskalí takového 

nákupu.  
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V této externí analýze byly zjištěny následující příležitosti 

 Potencionální růst HDP 

 Inflace 

 Nezaměstnanost 

 Počty studentů ve vzdělávacích systémech 

 Životný styl 

 Vzdělání zaměstnanců 

 www stránky a Facebook 

 

V této externí analýze byly zjištěny následující hrozby 

 Politická situace v ČR 

 Daňové faktory 

 Finanční krize 

 Průměrná mzda 
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7. Návrhy a doporučení 

7.1. Posouzení příležitostí a hrozeb podniku 

V této části byly vybrány a budou hodnoceny nejdůležitější příležitosti a hrozby 

podniku vyplývající z vypracované externí analýzy.  

 

   Tab. 7.1.a. Příležitosti podniku 

Oblast Faktory Důležitost-Váha (1-5) 

Ekonomická Růst HDP 5 

Ekonomická Inflace 4 

Ekonomická Nezaměstnanost 4 

Sociální Počty studentů ve 

vzdělávacích systémech 

2 

Sociální Životný styl 3 

Sociální Vzdělání zaměstnanců 3 

Sociální WWW stránky a facebok 5 

   (Zdroj: Vlastní zpracování) 

    Počet faktorů: 7 

    Celková váha důležitosti: 26 

    Průměrná váha faktorů: 3,71 

 

  Tab.7.1.b. Hrozby podniku 

Oblast Faktory Důležitost-váha (1-5) 

Politická Politická situace v ČR 3 

Politická Daňové faktory 4 

Politická Finanční krize 5 

Ekonomická Průměrná mzda 4 

 (Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

  Počet faktorů: 5 

  Celková váha důležitosti: 16 

  Průměrná váha faktorů: 3,2  
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           Z aplikované analýzy O-T nám vyplývá že příležitosti převažují nad hrozbami. 

Jednotlivé vybrané faktory a jejich důležitost byly posuzovány všemi manažerkami i 

ředitelem společnosti tak, aby byl výsledek co nejvíce objektivní. 

 

           Mezi největší  vnější příležitosti podniku patří předpokládaný růst HDP v roce 2014 dle 

ČNB, který by znamenal, že ekonomická situace přestává být po dlouhé době v recesi a 

projevuje se její oživení a postupné ozdravení. Tento faktor samozřejmě úzce souvisí 

s předpokládanou snižující se inflací na rok 2014, která by mohla opět zvýšit kupní sílu peněz 

a občané by mohli začít utrácet více, než v letech akutní finanční krize, kdy většina z nich 

nakupovala jen nezbytně nutné produkty a výdaje typu pánský oblek přesouvali na lepší 

období, takže se spokojili s oblekem starým nebo zvolili koupi co nejlevnějšího a zároveň 

nejméně kvalitního obleku jelikož práce na kvalitním obleku je natolik náročná, že jeho cena 

nemůže klesnout na úplné minimum. 

 

           Je očekávána také stagnace růstu nezaměstnanosti a dokonce i mírné zvýšení 

zaměstnanosti ke konci roku 2014, výrazně zvýšená zaměstnanost je pak predikována na rok 

2015.  Je jisté, že v případě naplnění takovéto prognózy, by se mohla situace podniku výrazně 

zlepšovat a došlo by především k posílení tržeb, neboť zaměstnaní lidé si mohou dovolit 

utrácet více, než lidé pobírající sociální podporu. Váhou číslo 5 byl také ohodnocen faktor 

internetových stránek a facebooku. V této oblasti se naskýtá viditelná příležitost jak masivně 

zasáhnout obyvatele informacemi o produktech MaxTara a tím získat větší počet zákazníků.  

 

           Průměrnou váhou důležitosti byly ohodnoceny faktory životního stylu a vzdělání 

zaměstnanců. Případné zlepšení životního stylu nesouvisí pouze se zlepšením ekonomické 

situace, ikdyž to je zcela jistě zásadní faktor, který životní styl ovlivňuje. Jedná se ovšem také 

o samotný postoj občanů k módě a chuti oblékat se kvalitně , nadčasově a elegantně. Není 

ovšem možné jistě určit jak dlouho a jakým směrem se budou postoje Čechů k módě vyvíjet. 

Tento faktor se tedy považuje za příležitost, která se může a nemusí v blízké budoucnosti 

naplnit, proto je ohodnocena váhou 3. Faktorem ohodnoceným váhou 2 je také vzdělání 

zaměstnanců.  
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7.2.  Posouzení silných a slabých stránek podniku 

V této části byly vybrány a budou hodnoceny nejdůležitější silné a slabé stránky podniku 

vyplývající z vypracované interní analýzy.  

 

Tab. 7.2.a. Silné stránky podniku 

Oblast Faktory Důležitost-váha (1-5) 

Marketing (Produkt) Kvalitní trendové produkty 5 

Marketing (Cena) Slevové šeky na produkty 5 

Místo (distribuce) Umístění  a design prodejen 

v hlavních obchodních 

centrech 

3 

Pracovní zdroje Zkušený management 5 

Pracovní zdroje Kvalitně zaškolený personál 4 

Pracovní zdroje Psychická a finanční 

motivace personálu 

4 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

 

Počet faktorů: 6 

Celková váha důležitosti: 26 

Průměrná váha důležitosti: 4,3 

 

Tab. 7.2.b. Slabé stránky podniku 

Oblast Faktory Důležitost-váha (1-5) 

Marketing (podpora prodeje) Chybějící masová reklama 4 

Marketing (podpora prodeje) Facebook 5 

Produkt (sortiment) Menší výběr v oblasti 

klasických obleků 

3 

(Zdroj: Vlastní zpracování) 

Počet faktorů: 3 

Celková váha důležitosti: 12 

Průměrná váha důležitosti: 4 
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            Z aplikované analýzy S-W nám vyplývá, že silné stránky společnosti převažují nad 

těmi slabými. Jednotlivé faktory a jejich důležitost byly opět posuzovány všemi manažerkami 

i ředitelem společnosti tak, aby byl výsledek co nejvíce objektivní. 

 

           Jako tři nejsilnější stránky podniku s váhou důležitosti 5 byly identifikovány kvalitní 

trendové produkty, slevové šeky na produkty a zkušený management. Manažeři i ředitel 

společnosti se shodují, že základem úspěchu společnosti jsou právě ony vysoce kvalitní a 

především jedinečné produkty, které společnost nabízí ve svých prodejnách a které zákazník 

nenajde v žádné jiné prodejně obleků, neboť má MaxTara na tyto produkty exkluzivitu pro 

český trh. Klíčovým doplněním těchto kvalitních produktů jsou slevové šeky, které společnost 

vymyslela v roce 2009 v době největší finanční krize a díky kterým tuto krizi také jako jedna 

z mála společností ustála a nyní díky nim vykazuje úspěšné výsledky. Posledním nejvýše 

oceněným faktorem je zkušený management, na němž závisí denní chod všech prodejen a 

především výběr a školení kvalitních zaměstnanců na nichž závisí prodej produktů a dobré 

renomé společnosti. Tyto faktory byly oceněny faktorem důležitosti 4. Pouhé školení 

zaměstnanců ovšem nestačí, klíčem k úspěchu je bezesporu motivace psychická i finanční, 

právě ta dohání zaměstnance k maximálním výkonům, management si je tohoto faktu vědom 

a proto má tento faktor váhu 4. Poslední silnou stránkou je bezesporu umístění prodejen 

v hlavních obchodních centrech velkých měst. Zcela jistě zde bude nesporně větší 

návštěvnost, než v kamenných centrech a především, umístění prodejen v kvalitních centrech 

zvyšuje prestiž i propagaci společnosti.  

 

            Nejslabší stránkou společnosti ohodnocenou zároveň nejvyšší váhou byly 

identifikovány stránky společnosti na profilu Facebook. Nelze říci, že by snad stránky 

postrádaly informace či byly zcela neatraktivní, ale z nějakého důvodu společnost nemůže 

získat masivnější počet „likes“ , které by výrazně pomáhaly při propagaci nových výrobků či 

rychlých slevových akcí. Ačkoliv se jedná o slabinu společnosti, je možné pomocí intenzivní 

práce přeměnit tuto slabinu na příležitost podniku. Druhou největší vahou byl ohodnocen 

taktéž marketingový faktor a to masová kampaň, která společnosti výrazně chybí. 

Momentálně si společnost nemůže dovolit investovat do opravdu masivní kampaně, například 

pomocí billboardů, které by mohutně propagovaly značku a tím samozřejmě ztrácí i 

případnou klientelu, která by se touto formou o společnosti a jejich produktech dozvěděla. 

Poslední průměrně hodnocenou slabinou je menší výběr sortimentu klasických obleků, která 

může občas část konzervativnějších zákazníků zavést ke konkurenci. 
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          Cílem této bakalářské práce bylo především identifikovat hlavní hrozby a příležitosti 

podniku do budoucna tak, aby byla společnost dostatečně obeznámena a především 

připravena učinit kroky, které těmto hrozbám zabrání a příležitosti naopak podpoří. Po 

důsledném prozkoumání externích faktorů pomocí metody PEST a stanovení nejzásadnějších 

z nich bylo dosaženo zhodnocení současných faktorů a jejich možné působení v budoucnosti. 

Je třeba podotknout, že je velice složité predikovat jakýkoliv budoucí vývoj, neboť současná 

ekonomická i politická situace není obchodu vůbec nakloněna a situace se neustále mění. 

Další nevýhodou je fakt, že takto rozsáhlou a dlouhodobou finanční krizi současní podnikatelé 

ještě nezažili a z tohoto důvodu nemají zkušenosti, jak v těchto krizových podmínkách jednat, 

takže jejich kroky mohou mít fatální důsledky. Je nezpochybnitelné, že vliv makro okolí je 

skutečně obrovský.  

 

            Pro společnost byly vytvořeny následující doporučení na základě vykonané SWOT 

analýzy. Z podrobného zkoumání jasně vyplynulo, že problémy společnosti rozhodně nejsou 

v oblastech produktu, pracovních zdrojů, motivace pracovních zdrojů, umístění prodejen a 

jejich designu. Je tedy doporučeno, aby se především management podniku snažil o stálé 

zlepšování kvality pracovních zdrojů a zejména jejich udržení, neboť právě udržení kvalitních 

pracovníků bývá častým problémem, který lze ovšem eliminovat pomocí efektivních motivací 

a to především skrze zaměstnanecké benefity a prémie. Motivovaný zaměstnanec je efektivní 

zaměstnanec. I přes jisté malé nevýhody prodeje vyplývajících z převahy prodeje trendových 

obleků by měla společnost u takovéto skladby sortimentu zůstat , neboť tím získává 

marketingově přitažlivý bonus-jedinečnost, což je v dnešní masové nabídce v oblasti módy 

nesmírně cenné. 

 

           Identifikovanou slabinou, která v sobě ovšem nese příslib budoucí příležitosti je 

marketing společnosti, zejména facebookový profil, který je v dnešní době zcela nezbytný. 

Ten by společnost měla za každou cenu zlepšit natolik, aby přilákal co největší počet 

fanoušků. Zlepšování jakýchkoliv sociálních profilů se neobejde bez pravidelné aktualizace a 

také komunikace. Tento profil společnosti může sloužit nejen coby reklamní nástroj, ale také 

se může stát poradcem v oblasti oblékání a stylu, což by mohla být neocenitelná služba pro 

velké množství lidí, kteří si právě v oblasti sladění oblečení nevědí rady a v takovémto 

případě by se tento profil mohl stát opravdu silným nástrojem společnosti.  
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            Praxe by mohla býti následující, profil by měl být nejméně jednou v týdnu 

aktualizován fotkou kompletně sladěného outfitu a popisu na jakou příležitost, ke komu a kde 

je tento outfit žádaný, fanoušci by mohli pokládat dotazy a měli by mít zpětnou vazbu 

v nejkratším možné čase. Společnost by mohla využít tento profil také jako poutač událostí, 

které mohou být odlišné například i každý týden, mohou se stahovat na různé produkty a 

různá města. Naprosto zásadním prvkem úspěchu je pravidelná aktualizace. Takto fungující 

facebook by byl postupem času schopen nahradit i reklamu pomocí billboardů, která je 

výhledově v následujícím roce pro společnost stále finančně náročná. Oproti tomu propagace 

formou facebooku je ta nejlevnější forma reklamy, kterou společnost může podniknout a 

výrazně tím změnit ekonomickou situaci.  

 

           Jako menší slabinou byl identifikován výběr klasických obleků na prodejnách 

společnosti MaxTara. I přes tento fakt je ovšem doporučeno setrvávat nadále ve skladbě 

sortimentu s většinovým podílem trendových obleků, neboť se tím společnost stává jakýmsi 

monopolem v oblasti tohoto typu obleku a získává punc jedinečnosti, který je v současné době 

nemožný vytvořit vzhledem k přesycenosti tohoto trhu. Tato výjimečnost společnost 

umožňuje obrovský náskok před konkurencí. 

 

           V neposlední řadě je společnosti doporučeno postupovat i v následujících nejméně 

dvou letech velice obezřetně, vzhledem k přetrvávající stagnaci ekonomiky.  Společnost by 

měla vždy pečlivě zvážit, jakým způsobem a v jaké míře bude přerozdělovat své finanční 

toky, neboť téměř denně hrozí obrovská rizika i přes predikovaný zlepšený vývoj  roce 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

8. Závěr 

 

            Cílem této bakalářské práce zaměřené na společnost MaxTara s.r.o. nacházející se 

v oděvním průmyslu, bylo především identifikovat možné příležitosti a hrozby, na které by 

společnost mohla reagovat díky vypracované analýze s určitým předstihem a tím zvýšit šance 

na realizaci příležitosti a naopak snížit možné dopady hrozeb. 

 

            Praktická část práce byla zaměřena na odhalení příležitostí a hrozeb, které byly 

provedeny externí analýzou podniku pomocí metody PEST, tedy analýzy politických, 

ekonomických, sociálních a technologických faktorů, jenž společnost zásadně ovlivňují.  Byla 

také provedena interní analýza podniku, ze které vyplynuly silné a slabé stránky podniku, 

které se mohou přeměnit na ony příležitosti, či hrozby. Výsledky této metody byly následně 

uplatněny v analýze SWOT.  

 

            Příležitostí se ukázala být  prognóza zlepšené ekonomické situace na rok 2014, která 

by společnosti mohla výrazně pomoct zejména díky ozdravení HDP, snížení nezaměstnanosti 

apod. Zcela zásadní příležitostí, která je momentálně ovšem i slabou stránkou, jsou 

facebookové stránky společnosti, které umožňují realizaci masové reklamy při minimálních 

obětovaných nákladech. Hrozba, která stále přetrvává je finanční krize, jejichž vývoj nejde 

přesně predikovat a tím se společnost nemůže dokonale připravit na případné hrozby této 

krize.  

 

           Na základě této analýzy byly vyvozeny doporučení společnosti, které by firma mohla 

realizovat již v tomto roce a které jsou zároveň finančně přijatelné. Tato realizace doporučení 

by mohla následně vést k lepšímu postavení společnosti na trhu a následnému zvýšení 

vykazovaného zisku.  

 

           Závěrem je nezbytné říci, že je firma hodnocena pozitivně, neboť i v této obchodu 

příliš  nepřející době prosperuje a je schopna se udržet na trhu. Pokud společnost i nadále 

úspěšně překoná vliv finanční krize, je nesporné, že může očekávat zásadní růst a pozitivní 

vývoj do budoucnosti.  
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